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Invigning av torget med Julbasar
Torget var fullt trots
snålblåsten.
Christer
Örning
inviger,
Jonna
och
Anders
sjunger
och
utvalda ur
Marching
Band
blåser en
fanfar.
Torget är
invigt!


Vinter igen och första stormen har passerat!
Torget.
Trots att en storm var i antågande
lyckades vi genomföra en, som jag
tycker, mycket trevlig eftermiddag.
Byalagets julgran kom på plats och
när ljusen tändes hade Christer Örning invigt torget.
Barkåkra Scoutkår kontaktade Byalaget i höstas och undrade om de inte
kunde flytta sin julbasar till torget
och vi kunde ordna något tillsamman.
Efter en förfrågan till några fler föreningar, fick vi ihop till ett första trevande
försök. Visst blev det lyckat. Kanske
en start på en tradition? Vi får se! Jag
skulle i så fall önska att det blir lite fler
som vill vara med nästa vinter. Tänk
om vi kunde ha aktiviteter runt hela
torget! Kontakta någon i styrelsen och
visa ert intresse. Ett stort tack till alla
som hjälpt till och framförallt till alla
Er som kom och köpte lotter, drack
kaffe, handlade i affären lyssnade på
Jonna och Anders m.m. Ni bidrog alla
till att det blev en mysig eftermiddag,
och nu är torget invigt!
Skogsgruppen.
Vi tror att det för närvarande inte är
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någon risk för exploatering av Valhallsskogen (förutom förskolan i hörnet
Bjärevägen, Bjällerödsvägen). Därför
tog vi ett enhälligt beslut i gruppen att
låta den vara vilande. Miljö och Natur
gruppen tar över medlemmarna. Vi
har vid samtal med olika politiker och
framförallt med vårt Kommunalråd
Åsa Herbst fått försäkran om att det
inte finns några önskemål från kommunens sida att det byggs i skogen.
Några medlemmar ur styrelsen har
också varit i kontakt med företrädare
för Valhallskonsortiet och undersökt
möjligheterna att få rusta upp motionsslingan. Det verkar dock inte finnas något intresse från deras sida för
detta så det får tyvärr anstå.
Sjöboden i gamla hamnen.
Planerna fortskrider och trolig byggstart blir våren 2012. Fördröjningen
beror på att det ligger en vattenledning i marken på platsen för bodarna.
Kommunen håller på att titta på detta
och skall även jämna till platsen, sedan skall vi väl kunna komma igång.
Thomas Brorsson, ordförande.

Årgång 14
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


Backspegeln
Vad ser vi när vi tittar ett halvår bakåt.
Historiegruppen genomförde sin fotoutställning i Ängelholms Lädermuseum med början i maj och avslutning
i september. Mycket arbete hade lagts
ner men så blev utställningen också
både välbesökt och uppskattad.
Sommaren har som vanligt inneburit att firmor, oftast med kontoret på
fickan och tillgångarna på flaket till
en liten oförsäkrad lastbil, knackat
på hos villaägare för att erbjuda sina
tjänster, oftast plattläggning eller asfaltering av garageuppfarter. Övertalningsförsöken av den tveksamme
eller avvisande villaägaren har ibland
varit om inte handgripliga så åtminstone hotfulla.
Även stölder och inbrott och försök
till sådana har förekommit till och
med då hus endast för en kort stund
lämnats obevakat. Grannsamverkansgruppen har varit aktiv och varnat då
dylik verksamhet blivit känd. För att
snabbare komma ut med information
har gruppen nu ett projekt på gång
som mer utförligt presenteras på annan plats i detta blad.
Bryggan på Sven Jons udde har, för

trettonde sommaren i rad, varit i
funktion om än med något reducerat utförande på grund av de skador
isen åsamkade den i vintras. Men nu
är den uttjänt och behöver ersättas.
Bryggruppen har också påbörjat en
planering i detta syfte. Mer om detta i
särskild artikel.
Seniorgruppen har i samband med
tisdagskaféet i församlingshemmet
vid tre tillfällen under hösten engagerat föredragshållare. Föredragen har
varit uppskattade och välbesökta.
Torget har under sommar och höst
blivit ombyggt. Äntligen kan man väl
säga. Byalagets engagemang för ombyggnaden tog sin början för mer än
tio år sedan och projektet har verkligen gått den långa och krokiga vägen.
Men nu är det klart och resultatet
gott.
Julgran har för tredje året anskaffats
och rests i byalagets regi lagom till
första advent och invigningen av torget. Stormen släckte de flesta lamporna och tufsade till granen en del men
inte värre än att det gick att reparera.
Lars Flodmark, sekreterare.

Ett enträget gäng lyckas
i våras få bryggan i badbart skick.



Adventstormen 2011
Söndagkvällen den 27 november 2011 var det rejält blåsigt men framför allt väldigt högt vatten. Det har satt sina spår utmed hela kusten.

Cykelvägen norr om Sven
Jons udde har krackelerat.
Trafiken hänvisas till stigen
öster om järnvägen.
Planket på piren stoppar
inte sådana här vågor från
att spola sand ner i ån.
Fyrarna längst ut på pirarna
har vikt sig för vågorna.



Invigningen
Det fanns mycket att göra
vid invigningen den 26
november 2011.
Tomtegrotta, grillad korv,
julkransar, konsthantverk
m.m.
I Församlingshemmet
kunde man dricka kaffe
och se bilder från torget
genom tiderna. Källan bjöd
på glögg.
Tack för hjälpen
till julgranen!

Olle Blads ”Havsvågor”
pryder numera torget.

Vi ses igen söndagen den 15 januari klockan 16 på
Knutsfesten. Alla är välkomna!
Vi dansar runt granen och sen kommer tomten med
gottepåsar till alla barn.
Korv, glögg och pepparkakor.
Skeldervikens Byalag - Barkåkra Scouter - Källan


Torget i Skälderviken
Redan 1999 började Byalaget fundera
på att förändra torget. År 2000 lämnades det in synpunkter och idéer till
tekniska kontoret. Kommunen tyckte
detta var intressant och skulle anlita
en landskapsarkitekt för att bearbeta
idéerna. Förslaget skulle bli klart i december. Tekniska kontoret skulle göra
ombyggnaden i egen regi.
Det var då det. Efter många möten
och åsikter har vi ett ”Torg 2011”.

Torget hyste i förra seklets början en
tennisbana av cement. Den anlades
omkring 1910 och användes till 1931
då en ny anlades bakom Hotell Skälderviken.



På äldre foton ser man en byggnad
bakom tennisbanan på torget. 1916
byggdes här en brandstation av Skäldervikens Frivilliga Brandkår. Pengarna till detta kom från en flyguppvisning på ängen (nuvarande Marina)
där man tog 25 öre i inträde och 5 kr.
för en flygtur. Det blev en inkomst på
1 400 kr. Det var tullare Hartvig Nilsson, tullare Holm och Arvid Olsson
m.fl. som arrangerade utställningen.
Planen beställdes från Thulins Flyg i
Landskrona.

Någon gång på 20-talet började platsen användas till torghandel 3 dagar i
veckan. Det var Karlssons från Valhall,
Rosolsson från Rebbelberga, Linde
och Arvid Nilsson från Luntertun. Hit
kom också kötthandlarna Persson
och Skoog med sina öppna vagnar.
Fiskhandlarna Sigrid Persson, Justus
Winstedt och Valborg Jönsson alla
från Skälderviken bidrog till handeln.
Då och då dök det upp steg- och korghandlare från Örkelljunga.
Idag finns det endast bärhandel kvar
under sensommaren. Förmodligen
försvinner även detta eftersom den
yngre generationen inte kokar sylt.

Ca 1920 började man fira midsommar
på den gräsbeväxta delen av torget
och fortsatte så till 1955 då firandet
förlades till andra platser i samhället. Från 1952 och 30 år framåt fick
barnen åka i traktorvagnar och last-

bilar runt i samhället före dansen och
lekarna.
Torget har alltid varit en samlingsplats
och 1944 fick Skälderviken sin första
offentliga julgran. Årets elföreningsstämma anslog ett belopp för ändamålet och Valhallskonsortiet ställde
en ståtlig gran till förfogande. Frivilliga
hjälpte till med transport och resning.
Granen skulle tändas först på julafton
men önskemålen var att tända direkt
efter resning. Julafton 16.30 hölls tal
av pastor Sjölin och musik av Hugo
Olssons orkester. Det hela slutade
med dans kring granen. Denna tradition höll på ända in på 70-talet och då
under kyrkoherde Johannissons ledning med Barkåkra kyrkokör på Björkviks trappa.

En stor förändringen gjordes 1958 då
Karnevalskommitten
överlämnade
5000 kr till torgets förskönande. Det
var inkomster från tombolor, lotterier m.m. under åren 1952-57. Vi fick
rosenrabatter, prydnadsbuskar, träd
och springvatten i en liten park och
en stor asfalterad parkering. Med tiden blev den lilla parken tyvärr ganska vanskött.

På 50-talet började Knutsfesterna
med dans kring granen till musik av
Gustav Anderssons dragspel. Elsa
Persson Bauge ledde ringlekarna och
tomtarna kom med gottepåsar från
handlarna i byn. Samordnare var Harald Nilsson, Ivar Johansson och Erik
Persson. Senare fick Barkåkra Scoutkår överta Knutsfesterna. Efter några
ovädersfirande orkade inte kåren mer.

År 2000 övertog Byalaget Knutsfesterna men granen står inte kommunen
längre för. Byalaget köper granen och
sätter upp den och kommunen står
för belysningen. Godispåsarna kommer som förr från handlaren i byn.

Lyktstolpen som prydde torget fram
till 1960-talet stod ursprunglingen
utanför Boetius villa på Vinkelvägen. Nu står den vid minnesmärket i
Gamla hamnen.
Kerstin Paulsson, Historiegruppen.



Senaste snapsvisan
Den här visan går på den kända melodin som börjar “Måndag gör
jag ingenting, ingenting, ingenting”. Originalet skrevs omkring
1840 och heter egentligen Gesällvisa. Gesällerna sjöng den nämligen om sina mästare - och mästarna sjöng den om sina gesäller.
Här kommer den i ny tappning.

Tankfull
Måndag tar jag ingenting, ingenting, ingenting.
Tisdag blir det någonting, någonting, någonting.
Onsdag sitter jag och tankar.
Torsdag ligger jag för ankar.
Fredag går det i ett kör.
Sen är det helg och raka rör!
Rolf Malmström



KUNGSHÖGEN

- största ättehögen i Barkåkra
Att Bjärebygden hade en storhetstid under bronsåldern,
d.v.s. för ungefär 3000 – 3500
år sedan, kan man lätt se på
alla ättehögar som fortfarande finns kvar. På en karta
över Errarp från 1764, finns
ett antal namngivna högar.
T.ex. SLOTTSHÖGEN vid Skånemarins
båtuppställningsplats strax intill Östra
Kvarn. Denna gravhög undersöktes
och restaurerades för ca 20 år sedan.
Namnet har förmodligen, liksom för
Dagshög vid Torekov, förts vidare genom århundraden. Ytterligare gravhögar från denna tid finns i Valhall
Park och Valhallskogen. Den största
bevarade högen i Barkåkra är KUNGSHÖGEN. Den ligger på ängen mellan
Apelvägen, Pomona och Kungsgårdsleden. Kungshögen är 33 meter i diameter och 5 meter hög. I motsats till
Slottshögen och Dagshög, finns inte
namnet Kungshögen dokumenterat
i äldre skrifter. Namnet har dock använts under lång tid, av människor
som bor, och bott, i Errarp.
Någon kung fanns inte under denna
tid, men man kan med fog slå fast att
det var en mäktig man, eller kvinna,
som fått en så stor hög byggd över sig.
Kvinnorna hade en mycket stark ställning i samhället under bronsåldern
och de är lika mycket representerade
i utgrävda ättehögar, som männen.

Kungshögen är inte utgrävd, men likt
andra utforskade högar kan vi fastslå,
att det längst in i botten av högen
finns en kista av sten eller trä. Kistan
är manslång. Man begravdes alltså
obränd. I kistan lades den döde på en
djurfäll, med pälsen mot kroppen. Det
förmodas vara samma fäll som användes som liggunderlag under levnadstiden. Gravgåvor lades också i kistan
och över kroppen ytterligare en fäll.
Kistan täcktes sedan med ett stenröse
och över den byggdes sedan högen
upp av grästorvor, högre ju mäktigare
och ansedd den döde varit.
Kungshögen har, sedan flera år tillbaka, blivit helt överväxt av buskar
och träd. Kultur-och Fritidsnämnden
i Ängelholm har emellertid gjort en
utfästelse att under våren 2012, rensa
upp högen, så att den åter blir endast
gräsbevuxen. Då blir Kungshögen åter
ett vackert blickfång för allmänheten.
Toiny Böös, Pomonagruppen
Källor: Informationsskylt vid Kungshögen och Historieboken.


Badbryggan vid Sven Jons Udde behöver förbättras!
Vår badbrygga har nu tjänstgjort i sin
nuvarande form sedan sommaren
1999, med andra ord under 13 badsäsonger. Bryggan byggdes med små
medel och stor ideell insats av Byalaget själva. Varje år har vi tagit upp
bryggan för att skona den mot havets
stormar och is, för att på våren åter
lägga den på plats. Många gånger under säsongen har dessvärre hårt väder
gjort att bryggan blåst upp på land vilket medfört besvärligt arbete med att
hämta bryggdelarna från stranden.
Dessutom skadas bryggdelarna varje
gång de slår mot stenarna.
Nu har vi skapat en projektgrupp inom
Byalaget som tittar på att förbättra
bryggan så att den klarar hårt väder
och att bryggan ligger på plats hela
året med möjligheter till bad även
utanför den normala badsäsongen.
För att klara denna målsättning krävs
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omfattande förbättring såsom högre
frigång för vågorna och förbättrat pålverk för att klara isen. Likaså vill vi ha
tillbaks den yttre bredare plattformen
samt eventuellt två badstegar. Det
kommer att bli en brygga liknande den
vid Klitterhus men i mindre skala.
För att klara denna målsättning krävs
att vi kan hitta en ekonomisk lösning
eftersom detta inte ryms inom Byalagets ekonomiska ramar. Vi hoppas
kommunen vill ställa upp, men även
andra sponsorer kommer att behövas. Dessutom hoppas vi på att Skälderviksborna själva vill bidra. Insamling kommer att påbörjas först när vi
vet var kommunen står i frågan.
Bengt-Thoms Strandqvist,
Brygg-gruppen.
Illustration,
Karin Pettersson

SKÄLDERVIKEN – I BRÄNNPUNKTEN
Kan det ha varit 1951? Eller 1952?
Denna sommar invaderades Skälderviken av internationella kongressbesökare från när och fjärran. Det var
Rosenkreuzarorden AMORC som hade
sitt skandinaviska högkvarter här, på
nuvarande Bjärevägen 25, som kallade till kongress. Jag var omkring 10-11
år och vi bodde grannar med Albin &
Alice Röimer. Albin Röimer, vi kallade
honom farbror Alb, var Stormästare.
Han var, som det tydligen heter nu,
en karismatisk man med skarpskuren
profil – inte olikt en svarthårig Ture
Sventon.

film. Mycket klippor och fåglar var det.
När jag tänker tillbaka var det en oerhört professionell film som dessutom
var filmad med 16 mm kamera. För
min del står den sig mycket väl som
en avancerad naturfilm trots vår nya
bortskämdhet med TV:s naturfilmer.

Skälderviken var då en alldeles utmärkt konferensort, inte minst för
den enorma mängd hotell som fanns
på, just det, Hotellvägen. Själv hjälpte
jag mrs Apell från USA att kånka upp
en gigantisk resväska från stationen
till Hotell Hoppets annex som låg
vid sidan om Stationsliden (kan nån
begripa varför man bytte namn till
Stationsvägen?). En spänn fick jag i
dricks. Rejäla pengar 1951! Men hon
kom från Amerika så hon visste ju hur
det går till i den stora världen, och
befann man sig i Skälderviken 1951
kände man sig därför inkluderad som
världsmedborgare.
Kongressen var naturligtvis stängd
för andra än Rosenkreuzare, men en
kväll tyckte man att även barn kunde
få hänga med. Den kvällen var det en
medlem som var naturfilmare och
hade varit vid Lofoten och gjort en

Rosenkreuzarorden är en orden som
omnämndes första gången i början av
1600-talet i Tyskland, bl.a nämns alkemi (konsten att göra guld). Det låter
som något man bara väntar på att
11

Dan Brown skall skriva om och avslöja
som ett illvilligt hot mot mänskligheten. I själva verket tycks de ha haft
en mycket fridfull verksamhet som
framförallt varit inriktad på att sprida
s.k. esoterisk kunskap. Jag har kvar
en skrift som handlar om att Atlantis,
inte bara fanns, utan också att det förmodligen finns fortfarande - det gäller
bara att hitta det. Jag har också en liten skrift som besynnerligt nog handlar om de endokrina körtlarna. När
jag var på Bokmässan i fjol fanns det
några som gjorde reklam för Rosenkreuzarnas skrifter. Jag blev glad att se
att de fortfarande höll på men märkte en viss stramhet när jag nämnde
Skälderviken. Det visade sig att Rosenkreuzarna hade splittrats upp i

olika fraktioner. Så tydligen finns det
nu olika Rosenkreuzare med mycket
bestämda gränsdragningar gentemot
varandra. Rosenkreuzarna i Skälderviken hette också AMORC (med versaler) ifall någon vill Googla.
Nån gång i slutet på 50-talet flyttade
Röimers och Rosenkreuzarorden från
Bjärevägen till Furuborg som alla vet
ligger på Hotellvägen 9.
Ett jättehus efter Skälderviksmått som
antagligen passade deras – tydligen
rätt expansiva – verksamhet bättre.
Min nära kontakt med Röimers och
Rosenkreuzarna upphörde när vi (dvs.
mina föräldrar) inte hade den nära
grannkontakten längre.
Claes-Otto Nelander

Furuborg från ett vykort från början av 1950-talet.
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SOM SAGT – I BRÄNNPUNKTEN
En dag, låt oss säga 1955, var jag ute
på en promenad till Skäldervikens affärscentrum – jag hade gått Stationsliden ner och gick förbi Hotell Hoppet,
lyssnat lite på restaurangtrion som
spelade för mat- och kaffegästerna
på gården och sedan passerat Mikelssons, kiosken och bageriet, vad det
nu hette, och just passerat ytterligare
en affär, som låg i kurvan till höger
på Valhallavägen, och styrde kosan
mot Bengtssons, mjölkaffären, charkuteributiken, torget och ett ytterligare konditori - när brandlarmet gick!
Brandlarmssirenen var placerad på
en hög stolpe mellan bilverkstan (VW
tror jag det stod på skylten) och cykelverkstan, dvs. bara ett par meter från
mig. Den hade en ljudnivå som var
anpassad för att höras över hela Skälderviken. Bilverkstan? Jepp. Den låg
vid boningshuset vid Valhallsvägen
39, mellan huset och den höga muren
där även cykelverkstan, med sina två
skyltfönster, var inrymd.
Full fart! Jag sprang efter de som jag
antog vara de frivilliga brandmännen,
de sprang upp till det trevliga lilla röda
garaget vid korsningen Torgvägen
– Bjärevägen, vevade igång brandbilen som stod därinne och satte högsta hastighet söderut på den grusväg
som nu heter Bjärevägen. Hastigheten var dock inte högre än att alla
nyfikna kunde hålla jämna steg med
blixtutryckningen. Jag minns att jag
dels var mycket imponerad över att

Skälderviken faktiskt hade en brandkår, dels av själva brandbilen som var
oerhört vacker, röd och uråldrig som
den var. Jag tror att Ängelholms hembygdspark la vantarna på den sedan.
Jag tycker mig dock minnas att den
ännu fanns kvar i det lilla hemtrevliga
garaget långt in på 60-talet. Eller?
Men vart skulle brandbilen? Bjärevägen var ju, efter korsningen vid Stationsliden, bara en liten skogsväg. Där
bodde ju nästan inga. Det var tomt,
obebyggt, på båda sidor om vägen.
Kunde det vara en skogsbrand? Såvida inte … Röimers hus låg för sig själv
längre fram och efter det tog den stora skogen vid.
Brandbilen stannade utanför Röimers
hus! Tant Alice och farbror Alb kom
utrusande, svettiga och sotiga. Panik
– och en mindre västgötaklimax. Som
tur var var det inte särskilt allvarligt.
Huset står ju kvar och ser i princip likadant ut som på 50-talet. Vad hände?
Skorstensbrand? Jag vet inte. I källaren hade Röimers ett litet tryckeri och
en stencileringsmaskin – kanske blev
det varmgång där på nåt sätt? De var
mycket flitiga och framställde skrifter
och trycksaker som skickades ut till
alla Rosencreuzare i Skandinavien,
kanske i Europa.
Kanske t.o.m. till mrs Apell i Amerika.
Claes-Otto Nelander
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Erbjudande från Byalagets Grannsamverkan
Som du säkert vet, sköts kommunikationen inom Byalagets Grannsamverkan
av de lokala kontaktombuden (om du inte vet vem som är ditt kontaktombud,
hör av dig till någon av undertecknade!).
Men ibland kan vi behöva skicka ut brådskande information, t.ex. om det sker
misstänkta aktiviteter i området – det kan t.ex. handla om bilar som omotiverat kryssar runt i kvarteret eller suspekta försäljare eller hantverkare som
knackar dörr. Då kan vägen via kontaktombuden innebära en fördröjning pga.
bortovaro etc.
Därför har vi beslutat att upprätta en central epost-adresslista för
alla intresserade medlemmar i Skeldervikens Byalag, att användas i brådskande fall. Utskicken kommer att vara anonyma, dvs mottagarnas adresser
kommer inte att visas på meddelandet - detta för att höja säkerheten.
Om du är intresserad, skicka ett mail till mgoholm@hotmail.com och bekräfta
ditt intresse!
Det är också hit du mailar om du uppmärksammar något misstänkt som du
tycker att fler borde känna till.

Grannsamverkan i Skälderviken och Pomona
Sven Olof Hoffert - britt.hoffert@telia.com
Mats Holm - mgoholm@hotmail.com

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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Källan

Källvägen 5, Skälderviken
Tel. 200 11

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 %

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.

Butikerna har en aktuell
förteckning på byalagets
medlemmar!
www.sparbankenoresund.se
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Skeldervikens Byalag Medl.avg. 50 kr/år/fam. Bg 5699-9717
www.skelderviken.se

Aktuella händelser, kalendarium, e-postadresser, protokoll, m.m.

100% DIGITALTRYCK

Ordförande
Thomas Brorsson
201 91
(OCH EXPONERINGSMATERIAL)
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
Strand o Brygga
Bengt-Thomas Strandkvist 159 05
Lars Flodmark
215 67
med stora möjligheter till personifierade trycksaker
Trafik o Kommunikation Toiny Böös
210 12
Torbjörn Lindqvist
44 65 05
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Snabbt, ekonomiskt, enkelt och proffsigt
Vi erbjuder företag och privatpersoner digitaltrycktjänster av absolut 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 kvaliteten. Digitaltryck medger också stora möjligheter att på ett enkelt
sätt personifiera olika trycksaker.

Flera av våra kunder har upptäckt och insett fördelen med att digitaltrycka 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, broschyrställ m.m.
– Prova oss och prova på digitaltryckets möjligheter,
vi lovar att du kommer att bli positivt överraskad.

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

