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FARFARS KAMEROR
Visas på HembygdsparkensLädermuseum

Kamerorna
är från slutet av 
1800-talet och fram till 1950-talet.

Museerna är öppna frånden 10 maj till den 30 augusti kl. 13 - 17.måndagar stängt

Ett urval av Lars Hilfordskamerasamling.

Alla Välkomna!

Bilder ur
      Skäldervikens historia

Skeldervikens Byalags historiegrupp visar 

några av sina bilder ur Skäldervikens 

historia på Hembygdsparkens

Lädermuseum.

Museerna är öppna från

den 10 maj till den 30 augusti kl. 13 - 17.
måndagar stängt

Skeldervikens byalag visar hela sommaren bilder ur 
Skäldervikens historia i Hembygdsparken. 
Lars Hilfords kamerasamling får du inte heller missa.  
Läs om jobbet bakom utställningen.  

Vi redovisar lite av Byalagets verksamheter i tidningen.

Djupdykningen i Pomonas historia fortsätter.

Och så tar vi del av vad som gäller vid vedeldning.

Var så goda, trevlig läsning!
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Hamnposten nr 2 - 2011 Årgång 13
Hamnposten delas ut till samtliga 600 hushåll i Skälderviken och 
till 260 hushåll på Pomona, samt skickas till medlemmar i Skeldervikens 
Byalag i förskingringen.
Vi tar gärna emot artiklar och annat material från våra medlemmar.
Redaktionen: Thomas Brorsson, Toiny Böös, Rolf Malmström, Tore 
Bernstrup, Lars Flodmark och Torgny Bergström som också stått för 
layout.  Teckningar: Bertil Lindblom 

Mysförening eller?
Byalagets styrelse har fått en del kritik 
för att vi lägger oss i och försöker på-
verka utvecklingen av vårt samhälle. I 
andra § i våra stadgar står det:

Vi i Skeldervikens Byalag vill lära 
känna vår historia, värna vårt sam-
hälle och vara med och forma ortens 
framtid.

Precis så tycker jag att ett byalag skall 
arbeta. Styrelsen skall naturligtvis 
rätta sig efter majoritetens beslut och 
arbeta efter de riktlinjer som årsmö-
tet och stadgarna bestämmer. De som 
vill vara med och påverka skall ta till 
vara sina demokratiska rättigheter, 
genom att på årsmöten eller att på  
andra allmänna möten framföra sina 
synpunkter. Är man missnöjd med 
hur styrelsen arbetar finns alltid möj-
ligheten att ställa misstroendevotum 
och tillsätta en ny ledning. Vi skall ha 
högt till tak. Det är ett svaghetstecken 
i en förening om medlemmarna inte 
kan ha olika åsikter. Framför allt skall 
man inte sluta att vara medlem för 
att majoriteten tycker annorlunda, 
då blir det mycket svårare att påverka 
och inga kreativa diskussioner. 

Så länge jag är ordförande kommer 
vi att försöka påverka politiker och 
tjänstemän på det sätt som jag tror de 
flesta av våra medlemmar vill och har 
störst nytta av. Byalaget kommer inte 
att ”bara vara en mysförening” även 
om det är mycket svårt att påverka de 
styrande.

Förskolan i Valhallskogen!
Skogsgruppen och styrelsen i Byala-
get har gjort ett stort arbete för att 
försöka förmå de styrande att avstå 
från att bygga i skogen. Vi anser fort-
farande att en placering vid Errarps 
skola är det överlägset bästa. Nu 
har kommunfullmäktige tagit beslut, 
med röstsiffrorna 28 för och 22 emot  
(1 frånvarande), att bygga i skogen. Vi 
får naturligtvis acceptera ett demo-
kratiskt taget beslut och rätta oss efter 
detta.  Nu får vi ta nya tag så att resten 
av skogen förblir oexploaterad.

Thomas Brorsson, ordförande.
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Backspegeln
Vad har hänt i byalagets intressesfär 
sen förra Hamnposten kom ut i ja-
nuari?

Jo, vi har haft en riktigt rejäl vinter 
med inledningsvis mycket snö och 
därefter sträng kyla.

Det var ju nästan att Skälderviken frös 
till totalt men vind och vågor gjorde 
att istäcket flyttades utan att få fäste 
över hela viken.

En för byalaget besvärande effekt fick 
ändå isen, fundamentet på vår brygga 
vid Sven Jons udde stukades så pass 
att det i skrivande stund är osäkert 
om det går att få den helt och hållet i 
funktionsdugligt skick i år.

Historiegruppen med Kerstin Paulsson 
i spetsen har traditionsenligt dansat 
ut julen med tomte och godispåsar på 
torget, välvilligt sponsrade av Källan 
ICA nära.

Vi har förstås också hållit årsmöte, 
som vanligt välbesökt. Förändring av 
hastighetsgränserna i byn var föremål 
för en motion men årsmötets beslut 
blev att inte agera för föränd-
ring.

Seniorgruppen har varit aktiv 
med föredrag i församlings-
hemmet. Det kan du läsa mer 
om längre fram i tidningen.

När det gäller Valhallssko-
gen så har skogsgruppen in i 
det sista agerat för att förmå 
kommunen att inte fullfölja 
planeringen av förskolebyg-
get och därigenom bryta det 

gamla löftet om att bibehålla skogen 
obebyggd och grön. Ansträngningar-
na var tyvärr förgäves och kommun-
fullmäktige godkände i mars detalj-
planen som gör byggandet möjligt. 

Natur- och miljögruppen har genom-
fört sin städning utmed strand och 
Sven Jons udde och tagit en vårpro-
menad i Nybroskogen för att se på 
växter och lyssnsa på fågelsång.

Tätortsvandringen i höstas har fått sin 
uppföljare vid ett möte i skolan den 
11 maj. Förutom genomgången av 
tidigare spörsmål presenterades två 
”nyheter”.

Torget, ny händer det! Mellan den 17  
maj och 18 juli skall arbetet pågå. Det 
blir enligt det senaste förslaget med 
ändringen att träden mot Valhallsvä-
gen blir bergkörsbär istället för lind.

GC-vägen på Bjärevägen börjar an-
läggas. Första etappen, Käglebron - 
Bjällerödsvägen påbörjas efter semes-
tern och blir klar under året.

Lars Flodmark  
Sekreterare

Isen har gått hårt åt de 
yttersta stolparna på bryggan.
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Gunnar Karlsson som är museums-
ansvarig i Hembygdsparkens styrelse 
frågade i höstas om han kunde få 
några bilder ur byalagets samlingar 
att ställa ut  sommaren 2011. Jo, det 
kunde han, så vi plockade ut  20 som 
vi tyckte speglade Skäldervikens his-
toria. Han tackade så mycket. Men ef-
ter några veckor kom han tillbaka och 
frågade om det inte var lika bra att By-
alagets historiegrupp själva gjorde ut-
ställningen? Och det tyckte vi också.

Så resten av hösten gick åt att gå ige-
nom våra bilder och välja ut det vi vil-
le visa. Det skulle ju helst vara blandat 
från olika epoker och från olika delar 
av byn. Det finns mycket vykort med 
hotell, färjor, bryggor och strand, så 
det var bara att välja. Sen har vi fått 
ta del av en del privata bilder som vi 
visar och det gör utställningen ännu 
mer levande och intressant. Så tack 
till alla er som delat med er av era bil-
der. Det blev cirka 120 bilder som vi 

gick vidare med och skrev några för-
klarande rader till.

Alla bilder är uppe och vi är trötta i 
tummarna efter att ha tryckt in 500 
häftstift. Nu väntar vi med spänning 
på alla besökare.

Texten till bilderna anger en del namn 
och årtal som vi i vårt ”forskande” 
kommit fram till. Mycket är ofullstän-
digt och det är säkert något som är fel. 
Så vill du medverka till att fullständiga 
våra bilder blir vi glada.

Du kanske har bilder som du vill dela 
med dig av? Då lånar vi gärna dem  och  
kopierar/scannar. Vi tycker det är sär-
skilt rolig att kunna visa personliga 
bilder i utställningar som denna eller i 
Hamnposten och andra publikationer. 
Hör av dig!

Historiegruppen 
Kerstin Paulsson tel. 0431 - 208 39 
Torgny Bergström tel. 0431 - 200 88

Välkomna till Hembygdsparken
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Det finns mycket att 
beskåda i Hembygdspar-
ken. Vår egen tecknare 
Bertil Lindblom fastnade 
direkt för 
Luntertunstugan. 

I höstas träffades vi på 
ovanvåningen i  
Lädermuséet.

Lars Hilford, 
Kerstin Paulsson, 
Inga-Lill Charlesson 
och 
Gunnar Karlsson 
funderar på hur rum-
met kan disponeras.

”Farfars Kameror” 
kallar Lars Hilford sitt urval 
av kameror från slutet av 
1800-talet till 1950-talet.

Vi kommer att vara på 
plats mellan kl. 13 - 17 
för er som vill tala med 
oss följande dagar:

söndag 29 maj 
Mors dag och 
Musikkårsdag

söndag 12 juni 
Spelmansstämmodag

lördag 6 augusti 
Hembygds- och 
Hantverksdag

söndag 4 september 
Höstträdgårdmässa

Sällskap som vill ha vår 
medverkan kan ringa 
Kerstin Paulsson 
tel. 208 39.
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Seniorgruppen i Skeldervikens Byalag 
satt och funderade på vad de lite mer 
mogna innevånarna kunde tänkas 
vara intresserade av. En enkät utfor-
mades och delades ut. Den bestod av 
ett 20-tal förslag. Ur dessa utkristalli-
serades tre: Friskvård, närhistoria och 
reseskildringar. Hur skulle man nu gå 
vidare?

Barkåkra församling har sedan länge 
en verksamhet, ett tisdagscafé i Skäl-
dervikens församlingshem, med olika 
program eller bara samtal och kaffe, 
en social samvaro helt enkelt. Så vi 
tog kontakt med Tisdagscaféet. Vi fick 
disponera 3 tisdagar under hösten 

där vi lade in just de ämnen som var 
mest efterfrågade. Träffarna blev så 
väl besökta att vi dristade oss be om 
tre tisdagar under våren också. Vi har 
haft vår snapsvisemästare Rolf Malm-
ström där och en presentation av en 
av byns speciella innevånare Fride-
borg Salander. Sist på vårprogrammet 
stod ett föredrag om Norge av Skäl-
dervikens egen norrman Lars Stave-
haug  på självaste nationaldagen den 
17 maj.

Vi hoppas att den här typen av samar-
bete får fortsätta.

Seniorgruppen 
Ulla Lind

Seniorgruppen har medverkat i Tisdagscaféerna

Frideborg 
Salander 
var ett av ämnena 
på Tisdagscafé-
erna.

Hon föddes i Hel-
singborg julafton 
1900 men levde 
större delen av 
sitt liv i Skäldervi-
ken. Hon dog den 
6 februari 1991.

Alla i Skälderviken 
kände Frideborg.
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Bryggan vid Sven Johns udde 
är en viktig del av Byalagets ansikte 
utåt. Den byggdes 1999 och bekosta-
des genom att Byalaget sålde brygg-
aktier à 50 kronor.

Ett gäng ”bryggeriarbetare” lägger i 
och tar upp bryggan vår och höst, sam-
lar ihop den när en storm har skingrat 
delarna, reparerar och underhåller. 
Till skillnad från många andra aktier 
har bryggaktierna under årens lopp 
givit en strålande utdelning, dock inte 
i reda pengar, utan i form av bad.

Hur många bad då? En strålande som-
marsöndag 2010 beslöt jag mig för att 
ta reda på det, men först måste jag 
bestämma vad ett bad är. Jag bestäm-
de mig för att ett bad är att man går ut 
på bryggan, doppar sig och sedan går i 
land. Ett barn som hoppar i vattnet 20 
gånger och sedan går iland har alltså 
badat en gång.

Skälderviksborna är inte så morgon-
tidiga, så under morgontimmarna 
låg antalet bad på cirka 10 i timmen. 
Vid middagstid hade det ökat till ett 
bad varannan minut. Under eftermid-
dagstimmarna kulminerade badandet 
som väntat och under tre timmar togs 
två bad i minuten, och det är ungefär 
trappans kapacitet. Framåt 18-tiden 
var frekvensen åter nere på ett bad 
varannan minut. Därefter kom ett li-
tet åskväder som omöjliggjorde såväl 
räknande som bad.

Sammanlagt under dagen registrera-
des 658 bad vilket får anses vara en 
mycket god aktieutdelning. Inte nog 
med det. Hela dagen försiggick ett rikt 
socialt liv ute på bryggan och vägen ut 
kantades av lyckliga krabbfiskare.

Rolf Malmström
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Sven Johns udde är 
ett kärt tillhåll för 
många. Bryggan, 
valborgsfirande el-
ler bara en picknick 
i det gröna ger fina 
upplevelser. Utsik-
ten mot Kullaberg 
och bort mot Skep-
parkroken är ju fan-
tastisk.  För att vi 
skall behålla detta 
och förhindra att 
udden växer igen, är vi ett gäng som samlas 
till trevlig samvaro en gång om året. Räfsor 
och hötjugor svingas och humöret är på topp. 
Några timmars välbehövlig motion sitter ju 
fint. Framåt lunchtid bjuder Byalaget de när-

Slåttern

varande på macka och inte 
minst något svalkande för 
strupen. Detta brukar vara 
mycket uppskattat. Känner 
du för att vara med så håll 
ögonen öppna när natur-
gruppen bestämt sig för en 
tidpunkt. Vill du ha kallelse 
i din brevlåda så hör av dig 
till Torgny på mail: torgny.
bergstrom@ektv.nu. Det är 
han och naturgruppen som 
håller i spektaklet.

Bli medlem i Skeldervikens Byalag

Håll dig informerad genom Hamnposten med två nummer om året och 
vår hemsida där vi förmedlar nyheter och du läser alla protokoll m.m.

Medverka genom att vara med i någon av våra grupper eller slå er ihop 
några och starta en ny grupp.

Påverka på våra möten, kom och tala om vad du tycker.

Årsavgift 50 kr per år och familj.  Bg 5699-9717 Skriv namn och adress
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I september 2010 sökte Byalaget 
bygglov för en sjöbod i gamla ham-
nen. Underhandsbeskeden har va-
rit positiva så vi väntar bara på det  
officiella pappret. Vår förhoppning är 
att det skall bli en samlingsplats för 
medlemmar, styrelse och arbetsgrup-
per. Under alla år som Byalaget fun-
nits har vi fått tigga oss till platser där 
vi kunnat ha våra sammankomster, så 
det skall bli trevligt med något ”eget”. 
Här kan vi kanske också visa upp  
delar av historiegruppens material 

med gamla kartor och bilder från Skäl-
derviken. Det kan kanske bli en ”mini” 
hembygdsgård?

Med välvillig hjälp av Ulf Leeman och 
Ulf Ahronsson, ägare till Almviken, 
kommer vi att kunna finansiera en 
stor del av bygget. Vi hoppas att allt 
skall stå färdigt under sommaren och 
tar gärna hjälp av kunnigt folk. 

Kontakta Lars Flodmark tel. 215 67 
om du vill göra en insats.

Sjöbod
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I förra numret av Hamnposten, berät-
tade vi kortfattat historiken om Po-
monaområdet inom Errarp. Hur det 
på Östra kvarns jordbruksmark od-
lades grönsaker, därefter tobak och 
slutligen frukt. Greta och Thor Nils-
son drev förtjänstfullt fruktodlingen 
fram till försäljningen av marken till 
kommunen, 1962. Redan i början av 
1960-talet hade kommunens repre-
sentanter ögonen på Pomona som 
ett attraktivt bostadsområde. För-
handlingar fördes med ägaren Thor 
Nilsson och sonderingar gjordes hos 
Länsstyrelsen och länsbostadsnämn-
den. Båda instanserna var positiva till 
ett egnahemsområde. Vid en press-
konferens, som Barkåkra kommun 
höll i september 1962, delgavs nyhe-
ten om kommunens förestående köp 
av Skäldervikens fruktodling , Errarp 
28:1 ”Pomona,” av Thor Nilsson och 

då med avsikt att utlägga området 
till villabebyggelse. Arealen uppgick 
till 22 tunnland. Redan då sades att 
området var synnerligen vackert och 
att stora krav kom att ställas på de 
personer och myndigheter som skulle 
planera för själva bebyggelsen. Kom-
munens representanter, Alf Dock och 
Börje Gustavsson,framförde vid press-
konferensen att den då fastställda 
bullergränsen, gjort att man sökt sig 
mark utanför denna gräns. Vad var då 
lämpligare än detta område?

Vad kostade då detta? Kvadratmeter-
priset uppgick till 2:50. Varav en kro-
na beräknades för det trävärde som 
fanns på marken. På området fanns c:
a 2.000 nysatta päronträd, som kunde 
avyttras och c:a 2.000 färdigvuxna 
äppelträd. Området var som sagt 22 
tunnland, d.v.s. c:a 110.000 kvm, vil-
ket beräknades räcka till gott och väl 

Pomona, från fruktodling till egnahemsområde…
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100 tomter. Den totala inköpssum-
man belöpte sig till c:a 275.000kr. För-
säljaren fick arrendera området under 
själva exploateringstiden, därigenom 
fick kommunen återbäring på eventu-
ella ränteförluster. I maj månad 1964, 
inkommer HSB med förslag till exploa-
teringsavtal avseende Pomonaområ-
det. Förslaget bordlades av kommu-
nalnämnden med motivering att man 
avvaktar vidare underhandlingar med 
andra byggfirmor.

Vi är nu framme i januari 1965. Vid 
kommunalfullmäktiges sammanträde 
denna månad, utsågs Skånska Ce-
mentgjuteriet, dess dotterbolag AB 
Sulcus, att få exploatera det idylliskt 
vackra Pomonaområdet. På området 
tänkte man sig 137 hus av olika typer 
och storlekar. Det blev slutligen 123 
hus. Detta p.g.a. att man lät ängarna 
NÖ och SV om norra delen av Apelvä-
gen vara obebyggda. Man hade även 
tänkt sig 3-4 fastigheter på ängen 
norr om fotbollsplanen. Även dessa 
hus slopades, till förmån för luftiga 
rekreationsområden.

Arkitekt Leif Lundqvist var mannen 
som drev igenom denna slutliga ut-
formning. Tack vare Lundqvist, ska-
pades en mångsidig planlösning, med 
Skånebyns täta bebyggelse kring två 
torg och sträden som medger gång-
trafik mellan husen, och stora öppna 
gräsytor i angränsning till de övriga 
husen. Byggnationen kommer igång 
1969 och pågår i tre år. Men redan 
vid jultiden 1969 flyttar Rosell och 
Sjöberg in i var sitt, av de nio första 
husen vid Astrakantorget, som då var 

klara.

HSB ger emellertid inte upp hoppet 
om byggnation i området. 1974 på-
börjar HSB byggandet av radhus och 
kedjehus som en direkt förlängning av 
Pomonaområdet mot öster och söder. 
Från början var det tänkt att bygga 53 
en och en halvplans kedjehus och 80 
radhus med källare. Det blev slutligen 
58 respektive 71 hus. Dessa byggdes i 
tre etapper, Radhusen 2-14, därefter 
radhusen 16-26 och sist kedjehusen. 
Det var första gången som HSB bygg-
de markbostäder i grupp i Ängelholm, 
istället för lägenheter i flerfamiljshus. 
Inom detta nya område planerade 
HSB även att bygga en kvartersgård, 
alltså en mindre fritidsgård med sam-
lingslokal där samfällighetena och vil-
laföreningen kunde hålla sina möten 
och villaägarna hålla större privata 
fester. Av detta blev intet. Däremot 
byggdes den planerade förskolan, Po-
mona förskola, som togs i bruk 1977. 
Härmed fullbordades Pomonaområ-
det, som sträcker sig från Varvsvägen 
i söder, till Kägleån i norr och väst.

Ja, detta är en liten historik om till-
komsten av Pomonaområdet. Alla vet 
ju hur byggnationen blivit, ett område 
med stil och trivsel, nära till skog och 
hav.

Toiny Böös och Arne Persson, 
Pomonagruppen

Källor: Åke Svensson. F.d. kyrkoherde i 
Barkåkra församling. Håkan Dahlbäck, 
kommunarkivet, Kjell Sunesson och 
Ingalill Eriksson.
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Vedeldade kakelugnar och braskami-
ner har blivit vanligt i villaområdena, 
och skrivaren av dessa rader kan med 
lätthet räkna till tolv skorstenar på 
vår egen och de närmast omgivande 
femton Pomona-villorna. Jag minns 
fuktiga gråkulna dagar när min lukt- 
och luftrörskänsliga hustru tyckte att 
sotlukten stack inomhus, trots att jag 
inte hade eldat i braskaminen.

Redaktionen efterlyste några goda 
råd inför nästa eldningssäsong för att 
värna om luftkvaliten i Pomona och 
Skälderviken? Jag kontaktade miljö-
kontoret för att höra om dom har fått 
några klagomål på vedeldande, eller 
om dom har några lokala föreskrifter i 
frågan. Men nej, vedbrasornas rökga- ser tycks inte ha väckt några upprörda 

känslor i vår trakt och har ej föranlett 
några stränga föreskrifter. Kontoret 
hänvisar till sina Goda råd och tips av-
seende Eldning och grillning på hem-
sidan: www.engelholm.se/  Bygga, bo 
& miljo/ Miljoskydd.

Skall detta tolkas som att allt är frid 
och fröjd, och att det eldas ansvars-
fullt och med bästa hänsyn till omgiv-
ningen. Eller vill man värna om grann-
sämjan och inte klaga på grannarna 
(för då kanske dom klagar på ens egen 
brasa)?  Är kanske denna artikel  helt 
onödig?

Jag har läst igenom miljökontorets 
Goda råd och tips samt Naturvårds-
verkets 24-sidiga skrift Elda rätt  (som 
antingen kan fås på miljökontoret eller 

Viktigt vetande för den förvedne
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laddas ner som pdf-fil via www.natur-
vardsverket.se  –  kan vara lite knepigt 
att hitta). I denna kan vi bl a läsa, att 
den småskaliga förbränningen av ved 
är en icke obetydlig källa till utsläpp 
av miljö- och hälsoskadliga luftföro-
reningar. Dessa kan leda till problem i 
andningsvägarna, hjärt- och kärlsyste-
met och ge upphov till cancer. Medan 
det finns ca 230 000 vedeldade vär-
mepannor, finns det bortåt 1,5 miljon 
(!) kaminer, kakelugnar, öppna spisar 
etc. De senare är framför allt avsedda 
för s k trivseleldning under enstaka 
timmar, alltså inte som huvudsaklig 
värmekälla.

De nämnda texterna betonar vikten 
av att elda med fullständig förbrän-
ning och lagom hög temperatur (ca 
900 grader) under hela processen, 
alltså ej pyreldning, för att rökgaserna 
skall bli så rena som möjligt. Detta 
kräver välhuggen ved, särskilt i tänd-
ningsskedet, och tillräckligt god luft-
tillförsel hela tiden, alltså inga stängda 
spjäll. I öppna spisar blir lufttillförseln 
ofta alltför stor vilket leder till avkyl-
ning och ofullständig förbränning. 

En viktig förutsättning för god för-
bränning är lagom torr ved med ca 
16-20 % fukthalt. Detta kräver att den 
har lagrats under tak i ca ett år, kapad 
och kluven, och därefter några veckor 
inomhus. Alltför torr ved, under 10 % 
fukthalt, är dock inte bra för dagens 
kaminer. Eldning av avfall, såsom 
mjölkpaketer, målat trä eller spånski-
vor, är förbjudet!

Genom att titta på röken kan man 

enkelt se om förbränningen är god. 
Svart eller mörkgrå rök med kraftig 
lukt tyder på ofullständig förbränning, 
gulaktig innehåller mycket tjära. God 
förbränning leder till vit rök (vatten-
ånga) som står rakt upp kalla vinter-
dagar, varmare dagar nästan osynlig 
rök. Askan efter god förbränning blir 
ljusgrå och ”flyktig”.

Detta var en kort sammanfattning av 
vad jag läst mig till, och jag känner mig 
idag mycket klokare än i förrgår, sär-
skilt av Naturvårdsverkets 24-sidiga 
skrift. Jag rekommenderar även andra 
vedeldare att läsa på inför nästa eld-
ningssäsong, så att vi kan undvika att 
bidra till lukt- och hälsoproblem för 
vår omgivning. Detta är särskilt viktigt 
där det är tätt mellan kaminer och ka-
kelugnar. 

Tore Bernstrup
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Ett stort tack 
för sponsring

Efterlysning!
Åren 1958 – 1965 firades midsommar på festplatsen Råsunda i Skälderviken. 
Platsen var i en glänta i Valhallsskogen öster om korsningen Bjällerödsvägen 
– Bjärevägen.

Historiegruppen har inga foton från denna period så vi skulle gärna vilja veta 
om det finns några, särskilt 1961 då Göingeflickorna uppträde där. Så har 
du några bilder du vill dela med dig av blir vi jätteglada om du hör av dig till 
Kerstin Paulsson tel. 208 39.

Klart för avfärd från torget.

från Skeldervikens Byalag och Barkåkra Scoutkår
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Som medlem i Byalaget 
har du rabatt hos:
 
Vejby Trä & Bygg 
trävaror 20 % 
butiksvaror 10 %

Färghuset Colorama 
20 %
 
Fluggers färg och
20 %

 
Nordsjö Ide´& Design
20 %

Butikerna har en aktuell 
förteckning på byalagets 
medlemmar!

Källvägen 5, Skälderviken
Tel. 200 11Källan

VI HAR 
   BLIVIT LITE 
STÖRRE FÖR  
  ATT KUNNA 
    FORTSÄTTA  
  VARA SMÅ

Sparbankerna Gripen och Finn 
har gått samman och bildat en 
ny bank i Skåne.  

www.sparbankenoresund.se
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. Ordförande Thomas Brorsson 201 91

Sekreterare Lars Flodmark 215 67

Kassör Torgny Bergström 200 88

Grannsamverkan Mats Holm 212 13

Sven-Olof Hoffert 214 53

Historiegruppen Kerstin Paulsson 208 39

Torgny Bergström 200 88

Miljö o Naturgruppen Torgny Bergström 200 88

Jan Jansson 202 30

Pomonagruppen Tore Bernstrup 215 54

Toiny Böös 210 12

Seniorgruppen Ulla Lind 208 21

Rolf Malmström 213 62

Skogsgrupp Lars Stavehaug 218 69

Tore Bernstrup 215 54

Strand o Brygga Bengt-Thomas Strandkvist 159 05

Lars Flodmark 215 67

Trafik o Kommunikation Toiny Böös 210 12

Torbjörn Lindqvist 44 65 05

www.tryckservice.nu

med stora möjligheter till personifierade trycksaker

Tryckservice AB
Metallgatan 21 C, 262 72 Ängelholm  Tel. +46 (0)431-834 40 Fax +46 (0)431-834 50

100% DIGITALTRYCK
(OCH EXPONERINGSMATERIAL)

Vi erbjuder företag och privatpersoner digitaltrycktjänster av abso-
lut toppkvalitet. Digitaltryck är det optimala alternativet för såväl 
små- som mellanstora tryckserier där tidsaspekten och ekonomin 
står i fokus, utan att man för den sakens skull ger avkall på kvalite-
ten. Digitaltryck medger också stora möjligheter att på ett enkelt 
sätt personifiera olika trycksaker. 

Snabbt, ekonomiskt, enkelt och proffsigt
Flera av våra kunder har upptäckt och insett fördelen med att di-
gitaltrycka hela eller delar av deras marknadsföringsmaterial hos 
oss. Vi har också ett stort sortiment exponeringsmaterial t ex olika 
varianter av roll-ups, bildväggar, skyltar, pelare, diskar, broschyr-
ställ m.m. 
– Prova oss och prova på digitaltryckets möjligheter, 
vi lovar att du kommer att bli positivt överraskad.


