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Rapport från Bryggruppen den 4 juni 2012
Då var det klart för bad.
Vi hoppas på en lugn och fin sommar
och en ny brygga till nästa år.


Bryggan på Sven Jons udde har en lång tradition
Eva Lantz tillsammans med
ett svanpar i början på 1960talet.
Dåtidens brygga vilade på
betongrör.

Ett av Skeldervikens Byalags
första projekt var att återuppbygga bryggan på Sven Jons
udde.
1999 kunde Bygdesamordnare Lene Hansson inviga
bryggan med hjälp av John
Edholm som var gruppledare
för projektet.
Bryggan är för låg när det
blåser upp och vågorna går
höga. Allt för många gånger
har vi fått samla Brygggänget och lägga ut träflaken
igen.
De senaste åren har isen
också ställt till det genom att
lyfta de yttersta pålarna.

Ny brygga



Kallelse till medlemsmöte
För snart 15 år sedan byggde vi, med oavlönat arbete och bidrag från
skälderviksborna, en brygga. Den har med stora årliga insatser fungerat
i alla år men klarar inte så mycket mer nu! Då har vi som styrelsen ser
det, tre möjligheter.
1. Fortsätta att lappa på den befintliga bryggan. För detta krävs ca. 10
nya frivilliga som tillsammans lägger ner i genomsnitt mellan 50 och
100 timmar per säsong. Det kräver också årliga kostnader.
2. Vi renoverar bryggan genom att höja den (så att den klarar stormarna) samt gör den lite bredare. Allt blir i så fall nytt och bryggan skall gå
att använda året runt. Kostnad för detta ca. 1.000.000:Kommunen ställer upp med halva beloppet, maximerat till 500.000:-,
resten skall vi tillsammans skrapa ihop.
3. Vi avvecklar hela projektet och river bryggan.
Alla hälsas välkomna till Scoutgården, Bjärevägen 40 den 27 juni kl.
19.00 för att diskutera och sedan fatta beslut i frågan.
Om vi väljer alternativ 2 krävs en stor insats från alla som bor i Skälderviken och Pomona! Vi behöver först och främst hjälp med att samla in
pengar men också att fysiskt utföra en del arbete.
Välkomna till Fort Anna den 27 juni kl 1900
Byalagets Styrelse

Mer info på anslagstavlan vid torget


Barn och ungdomar
behöver en röst i Byalaget!
För några år sedan fanns det inom Byalaget en BUS grupp! Barn, Ungdom,
Skola var frågor som stod högt på dagordningen vid våra möten. Efterhand
som barnen växte upp falnade intresset hos föräldrarna och gruppen förtvinade. Nu är det dags att vakna upp!
Byalaget söker föräldrar till barn - ungdomar i åldern 0 till 20 år som tycker
att det är viktigt att ta till vara denna
åldersgrupps intressen i Skälderviken.
Lena Jacobsson på Vinkelvägen och
ett par stycken till är villiga att hålla i
trådarna men det behövs fler, kanske
3-4 stycken, och gärna några ungdo-

mar också. Kommunen vill lägga ner
ett antal lekplatser inom Skälderviken, Pomona. Är det ok? Skall det bli
ytor för några barn-ungdomsaktiviteter när Lövängen (gamla stationsområdet) iordningställs? Skall vi dansa
ut julen, ordna Halloweenfest mm.
Det finns mycket kul att fundera på så
kom igen!
Kontakta mig tel. 201 91 eller Toiny
Böös tel. 210 12 om ni vill vara med!
Thomas Brorsson
Ordf. Skeldervikens Byalag

Kom och
var med!
www.barkakrascoutkar.se
Hamnposten nr 2 - 2012

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


Det fanns en bänk
på krönet av GC-vägen vid
Lingvallen som försvann vid
ombyggnaden av järnvägen.
Utsikten är betagande från
platsen. Byalaget har många
gånger talat om för ”Kommunen” att vi gärna vill ha tillbaka den bänken. Senast frågan
kom upp var på årsmötet. Vi
har påmint en representant
för Parkavdelningen om vår
önskan.
Torgny Bergström
Miljö och Natur-gruppen

Slåtter på Sven Jons udde
Onsdagen 18 juli kl. 10 samlas vi på Sven Jons udde för att räfsa ihop det
slagna gräset. Thomas räknar in oss och kör sen och ordnar var sin macka till
oss. Är vi några stycken så är vi färdiga till kl. 12 - 13.
Ta med räfsa, tjuga om du har en och ett par handskar.
Skriv nu in datumet i almanackan eller sättt en lapp på kylskåpet.
Torgny Bergström
Miljö och Natur-gruppen

Alla är välkomna!



Nytt från Pomona
Det var många i Skånebyn som blev
överrumplade, när samtliga gatubelysningar i Pomona på en halv dag i slutet av januari byttes ut mot moderna
LED-belysningar. Ett år tidigare hade
ju kommunen meddelat att denna del
av Pomona tills vidare skulle behålla
sina mer traditionellt utformade gatlyktor, sk Borstahusare, i avvaktan på
LED-belysningar som kunde motsvara
bevaringsprogrammets anpassningskrav.
Byalaget reagerade snabbt och fick då
kontakt med kommunens sedan ett
halvår nyanställde belysningsingenjör,
Conny Borg. Denne beklagade att han
inte informerats om de tidigare beskeden och utlovade snabbt en mer miljöanpassad modell av LED-armatur.
En provarmatur sattes upp på hörnet
Pomonavägen-Astrakanvägen under
två månaders tid. De reaktioner som
framkom från Skånebyn var huvudsakligen positiva, och tekniska förvaltningen skall nu ha beställt armaturer
i samma stuk som provexemplaret,
fast gråmålade. Dessa kan förväntas
bli uppsatta utmed Astrakanvägen
och Åkerövägen med tillhörande torg
lagom till höstmörkrets ankomst.
Kommunen har ju ett ambitiöst program för utbyte av de gamla gatubelysningarna till energisnåla LED-belysningar. Vi uppskattar att man även tar
hänsyn till andra värden än de rent
tekniska och ekonomiska i detta arbete.


När det gäller kommunens ambition
att bygga ut GC-nätet, (Gång- och
Cykelväg) inom tätorten, har nu Pomona fått sin beskärda del. –Etapp 1,
sträckan mellan Plommonvägen och
Pomona förskola, längs Persikovägen,
färdigställdes för några år sedan. Då
slogs också två busshållplatser ihop
till en. Placeringen blev vid Pomona
förskola. Detta har underlättat för förskoleavdelningar som ska på olika typer av utflykter, men också inneburit
att gångavståndet för boende i norra
delen av Pomona ökat med 250 meter, vilket innebär upp emot 15 minuters promenad till bussen. –Etapp 2,
återstående sträckan från förskolan till
Apelvägen, har nyligen färdigställts.
Samtidigt gjordes en GC-förbindelse
mellan Persikovägen och Apelvägen,

ungefär vid halva sträckan av byggetappen. Här har Tekniska kontoret på
ett föredömligt sätt utformat vägen,
som en serpentinväg, istället för en
enklare variant, spikrak väg.
Nu återstår ”bara” en förlängning
av GC-vägen, från Apelvägen, över
Kungsgårdsleden, längs leden, över
Kvarnbron att anslutas till befintlig
GC-väg vid gamla småskolan. Då har vi

en sammanhållen gång- och cykelväg
ända ut till Valhall Park.
Men Kungsgårdsleden ligger under
Trafikverkets ansvar och inte kommunens, så det återstår att se om
Trafikverket har lika höga ambitioner
som Ängelholms kommun.
Tore Bernstrup och Toiny Böös

Pomonas ”Fotbollsplan”
Fotbollsplanen nere vid ån i Pomona
har aldrig varit i ett bra skick. Det låga
läget innebär att vatten lätt samlas,
och eftersom marken består av lera,
blir resultatet en sank och ojämn yta,
där djupa spår skapas av gräsklipparhjul, och till och med av fötter. Att
spela fotboll där medför en påtaglig
risk för skador, och bollar studsar som
de vill. De två fotbollsmålens nät är
trasiga, och det ena målet står snett.
Kommunen klipper planen, liksom övriga grönytor, tämligen regelbundet,
men den vältas eller gödslas inte. Den
ingår inte heller i kommunens nya
skötselplan för lekplatser.
Såvitt man kan se, används fotbollsplanen inte heller speciellt ofta, i varje fall inte för fotbollsspel. Byalagets
Pomonagrupp skulle därför vilja höra
med alla boende i området vilka initiativ – om några - ni skulle vilja att vi tar
för att förändra, och förhoppningsvis
förbättra, situationen. Som vi ser det,
kan man tänka sig följande alternativ:

1. Låta allt vara som det är, men försöka få kommunen att fixa till målen.
2. Ta bort målen och låta kommunen
fortsätta att klippa planen.
3. Ta bort målen och låta gräset växa
vilt, dvs förvandla området till samma
vildäng som finns runt om.
4. Försöka få kommunen att rusta
upp fotbollsplanen. Vi kan dock förutspå att detta kommer att bli en tuff
match, eftersom det förutsätter bl.a.
en grundlig dränering och påläggning
av nytt markskikt, till en betydande
kostnad.
Kontakta Tore Bernstrup tel. 215 54
e-post tore.bernstrup@ektv.nu
eller Toiny Böös tel. 210 12
e-post toinyboos@ektv.nu
Tala om vad du tycker att vi skall
göra!



Senaste Snapsvisan
är inte den senaste och inte ens en snapsvisa utan en vinvisa. Melodin
är Flicka från Backafall (som egentligen heter Vid Vakten). När Gabriel
Jönsson skrev dikten använde han rimmen två och två. Första versen
har rimmen bröder - sjön, söder - ön. Sedan växlar det till salvor - en,
malvor - Hven. Jag har kört samma rim-par genomgående.

Vinvisa.
Melodi: Flicka från Backafall.

Vi som helst ej vill bli knall på direkten
Tar nåt med runt cirka tio procent
För om man tänker på denna aspekten
Kommer man kanske ihåg vad som hänt
Men för att inte bli snodd på konfekten
Kör man repris, det är vårat patent
Till dess man tillhör saneringsobjekten.
Skål på dig bäste normalkonsument.
Rolf Malmström



När Rolf nu utvidgat sitt sortiment till att även omfatta vinvisor kom jag att
tänka på en trevlig bild som min syster Torgunn på sin tid fick av en ungdomsvän.
Det är fritt fram att gissa vem konsnären är.
Skicka till torgny.bergstrom@ektv.nu
Torgny


Skäldervikskarnevalen!
Detta var året när Ulf Sterner, en av
Sveriges genom tiderna bästa ishockeyspelare, hade återvänt från New
York. Han hade varit Sveriges första
hockeyproffs i den nordamerikanska
ligan men nu valde han att spela i en
bandyklubb i nordvästra Skåne – Rögle.
Detta var också året när Tage Erlander,
som vanligt, var statsminister, Beatles
senaste LP-skiva hette Rubber Soul,
England vann fotbolls-VM, Sveriges
bidrag till Eurovisionsschlagern var
Nygammal Vals med Lill Lindfors och
Svante Thuresson, alla tittade på Hylands Hörna på den enda TV-kanalen,
boxaren Bosse Högberg & sångerskan
Anita Lindblom toppade löpsedlarna.
Så här i efterhand känns det som om
alla hade ungefär samma erfarenheter och värderingar.
Detta var 1966. I Skälderviken hade
den gamla bron nyss spolats bort, den
som förband pirarmarna med varandra, men annars var allt som vanligt
– ån, havet och stranden låg kvar,
likaså hotellen och tennisbanorna,
likaså det goda vattnet (källvatten filtrerat genom Bjällerödsåsen!), likaså
de goda skälderviksborna. Och Zarah
Leander skulle snart sjunga på Hotell
Skälderviken – en händelse lika osannolik som när Frank Sinatra uppträdde
i Finspångs Folkets park.
Det stolta municipalsamhället Skälderviken hade ännu inte blivit en liten
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del i Ängelholms kommun.
1966 – är också det år när Helsingborgs Dagblad har sin sedvanliga bevakning av Karnevalen i Skälderviken.
Detta var nämligen en angelägen händelse som lockade folk från när och
fjärran och inte minst från hela nordvästra Skåne.
Skäldervikens sommar- och blomsterkarneval började 1952 på initiativ
från några skälderviksbor – Harald
Nilsson, badkamrer, Ivar Johansson,
målare och Erik Persson, lantbrukare. De fortsatte i flera år, nya driftiga
personer kom till – trots avsaknad av
sociala medier, twitter och facebook.
Antagligen var hela Skälderviken då
ett socialt media.
Några kommunala bidrag var inte att
tänka på – Skälderviken hade ju ännu
inte gått upp i Ängeholms kommun.
1968 var sista året som karnevalskortégen drog genom det lilla samhället.
Karnevalen följde gängse mönster:
hästskrindor, traktorer drog vagnar, på
vagnsflaken fanns utklädda barn och
vuxna uppställda i olika tablåer medan orkestrar spelade. I HD:s reportage
skriver man imponerat ”Klippans musikkår gick i täten, med två gammaldags polismän strax före sig, och som
ytterligare vakt de tre musketörerna
ridande bakom dem. Blomsterdrottningen, Christel Blidström, Skälderviken, satt i en vit gondol och bakom

henne höll en gondolstakare med italienska färger runt hatten kursen.”
Sedan rapporterar den förtjuste, troligen manlige, reportern att även den
enastående vackra ”Miss Universum”
i sin sportbil ingick i kortégen liksom
”två vagnslaster barn” som gav sin
version av dels ”Putte i Blåbärsskogen” dels av ”Herr Kantarell”. Annat som nämns är Jokkmokks Jokke,
Kristian den Gode, rymdforskning,
Karlskogakolonin som visade Snövit
och de sju dvärgarna, bostadsbristen, lergöksorkestern, popmusik samt
”FN-soldaters framfart i extatisk dans
med en negress”. Just detta kan vara
lite mystifierande för en nutida läsare
– om det är den svenska FN-insatsen i
Kongo som åsyftas så avslutades den
1964, dvs två år innan den dök upp i
Skäldervikskarnevalen. I en av bildtexterna i HD-reportaget låter man även

Ängelholm vara med ”på ett hörn” (så
står det), dock endast beroende på
deras 450-årsjubileum. Hela tåget tog
säkert minst en timme att se och de
genomkorsade Skälderviken på längden och på tvären under en hel eftermiddag.
Efter karnevalståget vidtog en konsert
samt marknadsnöjen och dans.
1966. En annan tid. Vad har ändrats,
vad är kvar?
En del hus finns kvar, men många har
rivits eller renoverats till oigenkänlighet, järnvägen är olyckligtvis kvar,
skälderviksborna är kvar men i flera
fall utbytta mot uppdaterade modeller.
I karnevalståget 1966 hade det också
dykt upp ett omen som förstulet pekade mot framtiden, vår tid: Reklam!
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Ett av ekipagen var nämligen en vagn
med ett restaurangbord med en matgäst som satt och åt medan han blev
underhållen av Hotell Hoppets restaurangmusiker. Vagnen var försedd med
följande text: JAG ÄTER PÅ SKÄLDERVIKENS STÖRSTA HOTELL MED RESTAURANG VARJE DAG HELA ÅRET.
Många var förtörnade, uppbragta
t.o.m. arga. Detta var alltså i en tid
när man inte ville att reklam skulle
inkräkta i det dagliga livet. Antagligen
var Turisthotellets och Hotell Skäldervikens ägare och personal allra argast
men även vanligt folk var förbannade.
HD:s reporter nämner ett ”reklamartat inslag som man ifrågasätter riktigheten i att ha med”. För ett nutida
sinne verkar detta obegripligt. Varför
är detta något att uppröras över? Nu
när vi varje stund på dygnet, vare sig
vi vill eller ej, utsätts för reklam. Vad
var det för sillmjölkar som befolkade
landet 1966?
Kanske berodde upprördheten på att
karnevalsdeltagarna jobbade gratis,
alla bidrog med vad de hade utan ersättning, en del skänkte blommor, saker, kläder, färg, diesel till traktorerna,
havre till hästarna osv. De hade nu,

sedan över tio år, oförtrutet arbetat
på att göra denna karneval känd över
stora delar av Skåne och Halland, känd
för den genuina glädjen över den
egna påhittigheten och skaparkraften
och den stolta samhörigheten i det
gemensamma arbetet i det lilla municipalsamhället. Här fanns det inga
baktankar om att sälja ”produkter”
till åskådarna. Stolthet och glädje var
den lön som alla medverkande fick.
Och så utnyttjar någon tillfället till
att göra reklam för sin egen verksamhet!?
Kan det ha varit så folk resonerade?
Att denna gemensamma manifestation för glädje, samvaro och solidaritet skulle förvandlas till en simpel
marknadsplats?
Ja, kanske …
1966 – så nära, så långt bort.
Fast bostadsbekymren och lergöksorkestern känns som om det trots allt
ligger nära i tiden …
Kanske dags att återuppliva Skäldervikskarnevalen
Claes-Otto Nelander

Tycker du det var trevlig att läsa om hur det var förr i tiden i Skälderviken
när byborna ordnade blomsterfester och karnevaller och barnen fick åka i
lövade vagnar?
Vad skall våra barn minnas och skriva i Hamnposten om 50 år.
Undrar Historiegruppen
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Har du sett något konstigt?
Närmare 100 hushåll i Skälderviken/Pomona har hittills tecknat sig för Grannsamverkans ”larmlista”, och får därigenom snabb information om suspekta
aktiviteter i området. Så här fungerar det: någon observant person har t.ex.
sett bilar som kör runt utan synbar anledning, oseriösa dörrknackare etc., och
rapporterar detta till mgoholm@hotmail.com , varifrån informationen vidarebefordras via e-post till alla som anmält sitt intresse. Sedan listan upprättades
i januari har ett halvdussin meddelanden skickats ut. Om du vill vara med på
listan, anmäl dig genom att skicka ett mail till nedanstående adress!
Byalagets Grannsamverkan
Mats Holm			
mgoholm@hotmail.com

Sven Olof Hoffert
svenolof.hoffert@telia.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
13

H j ä lp med
t r ä dgården?

Kontakta GRÖNA RUT
Tfn: 076 139 75 30
Mail: grona.rut@ektv.nu
Har F-skattebevis, dvs
möjlighet till RUT-avdrag

Lövängen
Vi har genom artikel i NST den 5 juni fått reda på att kommunens parkavdelning har låtit göra ett detaljförslag till parkanläggning i Lövängen och står i
begrepp att upphandla detta för utförande i höst. Det är gott och väl att det
nu blir av och byalaget har ju för fyra år sedan lämnat sina synpunkter på utförandet. Men fyra år är en lång tid och nya ideer värda att tillvarata kan födas.
Vi hade uppskattat om vi fått en dialog med parkförvaltningen när projektet
skulle detaljplanläggas och innan spaden sätts i jorden. Detta påpekade vi
också vid ”Tätortsvandringen” 2010 vars syfte just var att ta tillvara medborgarnas synpunkter.
Vi befarar att det föreslagna utförandet kommer att kräva så stora skötselresurser att annat i Skälderviken måste åsidosättas. Utförandet är i varje fall
avsevärt ambitiösare än byalaget önskat och därmed också onödigt dyrt.
Av nya ideer som varit värda att prövas är “stadsnära odling” som på Scantomten (kolonilotter som ersättning för de som försvinner vid Fäladsvägen
och norr om skolan) det skulle “befolka” parken och och ge den liv och minska
kommunens skötselinsatser. Bostäder har också varit på tal men det är förstås
en längre process som parkanläggandet inte kan vänta på. Fler nya ideer finns
kanske.
Thomas Brorsson ordf.
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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

