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Hamnposten
februari 2013

Renoveringen av Sven Jons brygga skall vara slutförd till den 
14 april, om inte vädret ställer till det! Vill du ha ditt namn på en 
planka? Den 28 februari är den absolut sista dagen att beställa! 
Sätt in 1000 kr. på byalagets bryggkonto 878-8432 och ange vad 
du vill att det skall stå graverat på plankan.

Årsmöte  Skeldervikens byalag
Onsdagen den 27 februari klockan 19.00

Errarps skola, Matsalen.
Vi börjar med kaffe så kom i tid!

Före årsmötesförhandlingarna kommer
Kerstin Paulsson och Torgny Bergström från Historiegruppen att berätta om 

och visa bilder från Skälderviken för länge sedan          Välkomna!

Entreprenör är utsedd och upphandlingen av 
Bryggan är klar! 

Bryggruppens ledare Bengt-Thomas Strandqvist, Underentrepenör Thorbjörn Persson 
Räck och Svets, Totalentrepenör Jonas Jönsson Trellegräv och Skeldervikens byalags 
ordförande Thomas Brorsson.
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Ja det första kan vi skriva under på, 
att det blivit nytt år, men att hitta 
en större utmaning än den vi i Bya-
laget haft under 2012 blir nog svårt. 
Att samla in 500 000:- och dessutom 
övertyga kommunen om att släppa 
till lika mycket till en ny brygga, går 
det? Många tvivlade, men visst går 
det. Om man har en sådan fantas-
tisk Bryggrupp, eminent styrelse och 
så givmilda medlemmar som vi har i 
Skeldervikens Byalag. 

Bengt-Thomas Strandkvist, Lars 
Flodmark, Bernt Bengtsson, Torgny 
Bergström, Toiny Böös och Kennet 
Andersson är ett gäng som är värda 

Hamnposten nr 1 - 2013 Årgång 15
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.  Teckning: Bertil Lindblom 

Nytt år och nya utmaningar? 
att nämnas. Det finns fler som gjort 
mycket, men det tunga lasset har 
dessa herrar dragit. Vi har också haft 
stort stöd från Sparbanksstiftelsen, 
och framförallt från kommunen. Ett 
positivt bemötande och kreativa sam-
tal har präglat våra träffar med Åsa 
Herbst, Thomas Fjellner, Lena Tebring 
mfl. Stort tack till er alla. Jag är över-
tygad om att vi har en ny brygga till 
våren. Beställningen är undertecknad 
och pengar finns det att betala med. 
Nu är det bara vintervädret som kan 
ställa till det, annars blir det ”bad-
klart” snart!

Thomas Brorsson

Arrendet är klart, bygglov har vi fått, 
ritningarna är klara och precis i da-
garna förhandlar vi med en byggare, 
som förhoppningsvis kan hjälpa oss 
att uppföra vår länge efterlängtade 
samlingspunkt. Vi har aldrig haft nå-
got eget. Under alla år, sedan Byala-
get bildades, har vi tack vare mycket 
tillmötesgående från klubbar och för-
eningar i byn, hankat oss fram. Alla de 

saker som vi samlat på oss under åren 
finns utspridda hos nuvarande och ti-
digare styrelsemedlemmar. Till våren 
när boden är klar, kan vi ha styrelse-
möten, gruppmöten och material på 
ett ställe. Det blir fantastiskt. Hoppas 
det blir en naturlig samlingspunkt för 
alla i Skeldervikens Byalag.

Thomas Brorsson

Sjöboden är på gång 
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Barkåkrascouterna, Ica-Källan, Barkå-
kra Församling och vi i Skeldervikens 
Byalag fixade tillsammans en, som 
vi hoppas, uppskattad liten lokal jul-
marknad. Antalet ”knallar” fördubbla-
des mot föregående år, vilket är jätte-
kul, och vi har redan fått förfrågningar 
från flera stycken. 2013 blir det säkert 

Det blev Julmarknad på torget igen!
ännu bättre och många fler som vill 
vara med. Vet du redan nu att du är 
en av dem, så hör av dig till mig. Hop-
pas alla i byn vill komma på vår basar 
och på det sättet bidra till att det blir 
lite liv och rörelse i Skälderviken.

Thomas Brorsson

och under året har ett 15-tal rappor-
ter om misstänkt skum verksamhet 
vidarebefordrats till listans medlem-
mar. Ett antal nyttiga tips på hur man 
själv kan skydda sin bostad har också 
sänts ut till deltagarna. Vi är nu uppe 
i 150 deltagare, och det finns plats för 
många mer! Ju fler vaksamma ögon 
vi har inom Grannsamverkan, desto 
större chans har vi ju att inbrottstju-

Nu har Grannsamverkans ”Larmlista” varit 
igång ett år

var drar sig för att välja bostäderna 
i Skälderviken och Pomona som sin 
inkomstkälla.

Vill du vara med på ”Larmlistan”, sänd 
ett mail till mgoholm@hotmail.com! 
Till den adressen skickar du också 
dina observationer om suspekta akti-
viteter, f.v.b. till övriga deltagare.

Mats Holm
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Backspegeln   En titt över axeln på nyårsafton, vad ser vi?

Januari.
Blixt och dunder under årets första 
skälvande minuter. Vi Skälderviksbor 
är generösa med nyårsraketerna till 
egen förnöjelse och hundars för-
skräckelse.

Knutsfesten på torget den 15 med 
dans runt granen, tomte och godis-
påsar.

Bjäre Kraft vill bygga fibernät för da-
takommunikation åt oss med början 
på Valhallsvägen och Hotellvägen.

Planeringsarbetet för “ny brygga” 
startar på allvar.

Februari.
Årsmöte den 2 i skolans matsal, Kjell-
Erik Olsson berättade om F 10.

Jakten på sponsorer till den nya bryg-
gan påbörjas så smått.

Länsstyrelsen lämnade tillstånd för 
restaurering av bryggan.

Mars.
Började kall, isen som tornade upp 
sig i slutet av februari manglade ner 
en del av bryggfundamentet.

Ansökan om bidrag till bryggrestau-
reringen insändes till kommunen.

April.
Den årliga strandstädningen, mer 
omfattande än vanligt på grund av 
stormen den 27 november 2011 som 
kastat upp allsköns bråte långt upp 
på land.

Bjärevägen avstängd för ledningsar-
beten med en grop som ett mindre 
grustag.

Maj.
Bjärevägen fick sin cykelbana fram till 
Bjällerödsvägen, fortsättning följer 
2014.

Den 3 plockades den första frilands-
odlade potatisen på Bjäre.
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Juni.
“Gamla bryggan” blev badklar mån-
dagen den 4.

Kommunfullmäktige beviljar bidrag 
till bryggrestaureringen upp till 500 
tkr.

Medlemsmötet den 27 i Fort Anna 
om bryggans framtid samlade 20 
deltagare och budskapet var “bygg 
ny brygga”.

Juli.
Arrendeavtal för byalagets sjöbod i 
Gamla hamnen blev klart.

Försäljning av badartiklar för finan-
siering av ny brygga startade.

Slåttern på Sven Jons udde gick av 
stapeln den 16.

Augusti.
Vi började sälja namnplankor för 
finansiering av bryggrestaureringen, 
tusen kronor stycket.

September.
Vi fick bygglov för sjöboden och 
föreslog byggnadsnämnden att om-
rådet vid järnvägen skall ges namnet 
Lövängen.

Oktober. 
Förfrågningsunderlaget för brygg-
restaureringen gick ut till sju hugade 
entreprenörer. 

Grannsamverkan hade allmänt möte 
med temat, “minska bostadsinbrot-
ten”, polisen medverkade och 35 
personer deltog.

“Skånebyn” på Pomona har fått sin 
nya gatubelysning i gammal stil. By-
borna är nöjda.

November. 
Årets tredje utgåva av Hamnposten, 
som helt ägnades bryggprojektet, 
delades ut.

En ny “Barn- och ungdomsgrupp” 
startades av Karin Dacke Tall och 
Mattias Thilfalk.

Stadsträdgårdsmästaren informerade 
om “Lövängens” utformning, 47 del-
tagare var positiva.

December.
Julmarknad på torget, större och 
livligare än förra året.

Bryggbygget är finansierat och entre-
prenör nästan antagen.

Det blev kallt och den första snön 
kom, det blev milt och snön smälte 
bort lagom till jul. 

Nu klämtar nyårsklockorna och rake-
terna stiger åter mot skyn. Det var 
2012 i byn.

Lars Flodmark
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Efter ett antal år utan en Barn- och 
Ungdomsgrupp bildades under hös-
ten 2012 en ny BU-grupp som just nu 
består av 3 föräldrar. Vi känner att det 
finns en del frågor som rör barn och 
ungdom i Skälderviken och Pomona 
som måste tas upp med kommunen 

Ny-gammal grupp i byalaget
Barn- och Ungdomsgruppen

- Skolan, vi vill gärna skapa en kontaktyta gentemot den, gärna med     
hjälp av redan engagerade föräldrar

- Skolvägarna, var finns det farliga platser/passager på skolvägen?

- Lekplatser, ett antal lekplatser ska läggas ner och andra ska det satsas 
extra på. Kan vi få kommunen att ändra sitt beslut om nedläggning?

- Säkerhet, var finns det brister i säkerheten för våra barn?

Finns det fler saker du vill att vi skall ta upp hör du av dig. 
Vi välkomnar input i alla former.

och vi har därför valt att engagera oss 
och i och med det så bildades BU-
gruppen på nytt.

Under hösten har vi haft ett par mö-
ten och diskuterat vad vi ska ta oss an 
och har i dagsläget hittat ett par punk-
ter som vi ömmar för:

Mattias Thilfalk, pappa till 3 busungar, 2, 6 och 8 år gamla 
bor i Skånebyn på Pomona

Karin Dacke Tall, mamma till en kille på 8 år och bor på Pomona

Lena Jacobsson, mamma till 2 tjejer som är 5 och 8 år gamla 
bor i Skälderviken

Våra mailadresser finns på Byalagets hemsida. www.skelderviken .se

Vi vill gärna ha en större grupp med fler som kan tänka sig att engagera sig 
mer eller mindre i gruppens arbete, man engagerar sig utefter vilka möjlighe-
ter man har och vi välkomnar föräldrar, barn och ungdomar då alla synvinklar 
behövs.
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Lekplatsplaner – nedläggningar

6 lekplatser finns inom byalagets område, 2 ska läggas ner (röda), 3 ska vara 
oförändrade (blåa) och 1 ska utvecklas (grön). 

Vi känner att förutsättningarna för lekplats 38 är förändrade sen kommunen 
inventerade lekplatserna, i Skånebyn pågår det en generationsväxling och 
mycket barnfamiljer har flyttat in, kommunen verkar dessutom ha börjat av-
vecklingen genom att ta bort staket m.m. 

I Skälderviken finns det inte många lekplatser och att då ta bort 1 av de 3 
som finns (42 är ingen stor lekplats) skulle ställa till det för barnen och deras 
familjer.

36 – Körsbärsvägen, Plommonet

37 – Apelvägen

38 – Åkerövägen (nerl. 2015)

40 – Tennisvägen, utvecklas?

41 – Valhallsparken (nerl. 2014)

42 - Rosenvägen

EFTERLYSNING! Vinnare i Brygglotteriet
Första pris en badrock, utföll på lott nr. 1 och den liksom tredjepriset, 
en bad-kasse,som utföll på lott nr. 11 är inte avhämtade. 

Ni som vann, hör av er till 

Thomas Brorsson

Matrosvägen 1

Tel. 0431-20191 OBS! Ring först och glöm inte lotten!

Vinst ej avhämtad senast den 20 februari tillfaller Byalaget.
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Som vi kunde berätta i Hamnpostens 
juninummer så har hela Skånebyn, 
lagom till höstmörkrets inbrott, fått 
miljöanpassade LED-belysningar 
utmed sina gator och torg med en 
utformning som anknyter till gamla 
traditionella gatlyktor. Dessa nya 
lyktor tycks ha utfallit till allmän belå-
telse, både genom sin färg, form och 
sin ljusbild.

De nya lyktorna har valts för att till-
godose byggnadsnämndens ambitio-
ner att vårda Skånebyns traditionella 
karaktär på bebyggelse, gator och 
torg. Ansvaret för detta faller ju både 
på kommun och fastighetsägare. 

Upplysande kommentarer från Pomona

Tack vare fastighetsägarnas intresse 
för att värna om husens ursprungliga 
karaktär, har dessa i huvudsak fått 
behålla sin ursprungliga färgsättning 
och i flertalet fall dessutom behållit 
den traditionella formen av sido-
hängda, spröjsade fönster. 

Skånebyn tål fortfarande att visas 
upp för besökare efter drygt fyrtio 
år, såväl dagtid som efter mörkrets 
inbrott.

Tore Bernstrup
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Jag har ibland beskyllts för att bara skriva visor som uppmuntrar 
dryckenskap. Inget kan vara felaktigare! Av de 40-50 visor jag 
skrivit har åtminstone en haft motsatt budskap. En svårighet när 
jag skrev den var att jag ville ha med ordet ¨bukspottkörtelinflam-
mation¨. Det kostade genomsjungning av ett par tre visböcker 
innan jag kom rätt. Jag deltog med den i SM i nyskrivna snapsvisor 
för några år sedan, men den kom bara fyra. Budskapet var kanske 
inte det förväntade.

Snapsvisa.
Melodi: Nu ska vi skörda linet idag.

Nu ska vi åter säga gutår!

Tänk bara sen hur prima man mår,

Och vilka vackra minnen man får.

Här är en del av listan:

Magsår, bukspottkörtel-

inflammation,

Hallucination,

Dille och skrumplever.

Nubben är spik i kistan!

Rolf Malmström

Bilden till höger akompangerade Rolfs vinvisa I Hamn-
posten juni 2012. Vi frågade om någon kunde gissa vem 
konstnären var. Det var det ingen som kunde.

Teckningen är gjord av en ung Staffan Somelius
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Mormor läser morgontidningen, Sture på 
trappan till Kojan omgiven av Mormors 
äldsta barn Hans och Elsa

Ett schackparti mellan 
doppen. Morfar och 
Mormor tv, dottern 
Elsa i badmössa

Badnymfer och pojkar på stranden, 
Morfar tv redo med badlakan

Mormor och Morfar trotsar vädrets 
makter på piren

Ester Almqvist njuter av utsikten från 
Kojans balkong
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Ett gammalt album berättar

För snart två år sedan stannade flytt-
lasset från Dalarna i Skälderviken. Jag 
hade sökt mig tillbaka till havet och 
barndomsminnen från Skåne då jag 
nu var pensionär och fri att rå min tid.  
Jag ville närmare barn och barnbarn 
som bor utanför Helsingborg, samt 
känna doften av hav, se den fria ho-
risonten. Min mamma var född i Hel-
singborg, flyttade till Limhamn 1922 
och vi tillbringade somrarna i Malmö 
under hela min uppväxt.

Tillbaka till flyttlasset ur vilket jag 
plockade upp ett album med kort 
från mormor och morfars tid. ”Skel-
derviken 1914, 1915, 1916, 1917” 
foton med glada badgäster på utflykt, 
spelandes schack, poserande utanför 
Kojan och Karlsminne, på Lägervägen. 
Jag blev minst sagt förvånad, var helt 
ovetande om både album och släk-
tens utflykter i dessa omgivningar. 
Drog mig så till minnes att en kusin 
gjort en del släktforskning på mor-
mor och morfars sida. Det var bara att 
dyka ner i flyttlådorna igen och leta 
fram papperen om släkterna Ekstrand 
och Nilsson.

Morfar Robert Nilsson, född 1879 i 
Hjärnarp, son till lanthandlare Sven 
Nilsson från Tygared Knäreds socken, 
och Emma Andersson från Vanstad, 
träffade mormor Hildur Ekstrand, född 
1880 vid Herrevads kloster. De gifte 
sig 1903 och bosatte sig i Helsingborg. 
1906 antar morfar namnet Lessing 
och familjen flyttar till Limhamn 1922. 

Morfar driver sin kolonialvarufirma 
med den äran och han och mormor 
får sex barn mellan 1904 och 1916 va-
rav fem uppnår vuxen ålder. 

Mormor var en synnerligen rejäl kvin-
na att ha vid sin sida. Hon föddes vid 
Herrevads kloster som ett av nio barn 
till Elias Sonesson-Ekstrand, Gud-
munstorp, och hans hustru Anna-Lisa 
Månsson. Elias var smed och hovsla-
gare och uppfann ett slags kapplöp-
ningsskor som ivrigt efterfrågades på 
Klampenborgs galoppbana utanför 
Köpenhamn. Här fanns också konst-
närliga intressen och Elias var känd 
för sina vackra smidesarbeten. Hov-
slagaryrket finns kvar i släkten genom 
en av Elias sondotterson som bor i 
Vellinge där han också driver stuteri.

Mormor var suverän med nål och tråd 
(lärde mig sy dockkläder), duktig med 
mat och frukt och bär. Hon var den för-
sta miljöpartist jag träffat, noga med 
rena produkter varsam om naturen 
och djuren. Tillika älskade hon musik 
och dansade ofta. Tråkigt nog blev 
hon änka redan 1929. Hennes syster 
Esther, född 1882, gifte sig 1909 med 
Salfon Almqvist från Jonstorp, Skel-
derviken. De bosatte sig i Helsingborg, 
fick tre barn, Salfon utbildade sig till 
fotograf och öppnade egen fotoateljé 
efter praktik i Tyskland, England och 
Frankrike. 1927 bildades AB Almqvist 
& Cöster med vykort som specialitet 
(se flygfoton från sekelskiftet de flesta 
märkta Almqvist & Cöster). Mormors 
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andra syster Therese, utbildade sig till 
modist och var verksam i Stockholm 
men återkom till Ljungbyhed när för-
äldrarna blev gamla och sjuka. Hon 
knypplade underbara spetsar och jag 
är lycklig ägare till några. Brodern Ei-
nar blev smed liksom sin far men bör-
jade reparera cyklar och bilar i Ljung-
byhed då hovslageriarbetena sinade. 
Han uppfann en cykelmodell Ärlan. 
Företaget flyttade till Klippan där brö-
derna Walter och Harald samarbeta-
de. Harald var finmekaniker och vida 
känd för sin skicklighet att reparera 
vapen, hade kunder både inom och 
utom landet. Alla bröderna tillverkade 

själva sina verktyg av järnvägsräls.

Ytterligare en broder, Sture Ekstrand 
gjorde sig ett namn men inom fo-
tokonsten. Efter praktik hos Salfon i 
Helsingborg etablerade Sture sig som 
porträttfotograf i Stockholm. Hans 
kunder var stora delar av kungahuset 
och både svenska och internationella 
skådespelare och dansare. Han var en 
känd profil i Stockholmsvimlet med 
sin stora varghund som följde honom 
var morgon Djurgården runt. Slutligen 
lillebror Ernst som var disponent på 
Zoegas kaffe där han var inköpschef 
och svarade för Mollbergs blandning 
och Skånerost.

Dessa barnrika familjer for till 
Skelderviken under några somrar 
därav korten i albumet som jag 
ärv de av min syster förra året. Jag 
sitter med massor av pusselbitar 
och känner mig som amerikagäng-
et på SVT 1 ”Allt för Sverige”. Var 
börjar man? Ja, detta får bli ett 
första försök att sammanföra text 
och bild till en resa från längese-
dan. Visst är det spännande??!!

Varmt tack till Torgny, Kerstin och 
hela historiegruppen i byalaget 
som hjälpt mig med foton och att 
placera dåtid i nutid.

Åsa Lindberg

Plikten kallar, Morfar far åter till staden.
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Vi skaffade dvärghöns sommaren 
2012, två hönor och en tupp, Agda, 
Beata och Caesar. De var 8 veckor 
gamla av rasen Gammalsvensk dvärg-
höna och är genbankscertifierade 
som höns av en utrotningshotad lant-
ras.  Efter en del besvär med att hitta 
lämpligt hönshus att ha i en villaträd-
gård fick vi se att Granngården sålde 
ett litet trevligt hus kallat Hobby.  Man 
måste ha en väl inhägnad hönsgård 
också, och det har varit en hel pyssel 
att få idén med höns i trädgård för-
verkligad. 

 I oktober 2012 var den lilla flocken 
6 månader och vuxna – tuppen har 
nu en mycket vacker fjäderdräkt och 
långa stjärtfjädrar och de två hönsen, 
som är mer diskret brunmönstrade, 
har börjat lägga ägg i värpredet, ett 
vardera om dagen.  Äggen är mindre 
än vanliga hönsägg eftersom detta är 
dvärghöns. 

En dag under höstlovet när barnbar-
nen skulle gå med och hämta dagens 

ägg råkade tuppen komma ut på gräs-
mattan, upptäcktes av vår lilla hund 
som började jaga honom runt, runt 
och då flög han iväg in till granntom-
ten, därifrån vidare upp i en hög tall 
på andra sidan gatan.  Detta hände 
sen eftermiddag en torsdag, det blås-
te en stark vind och var rätt kyligt.  Jag 
försökte locka ner honom och satte 
en liten skål med favoritfödan konser-
verade majskorn nedanför tallen inn-
an det mörknade.  På morgonen såg 
jag att han satt kvar högt uppe bland 
grenarna, det såg ut som han klam-
rade sig fast med hjälp av utspärrade 
vingar eftersom det fortfarande blåste 
kraftigt.  Sen försvann han utan att jag 
såg vart han tog vägen.  Han var borta 
i tre dygn och jag var både orolig och 
ledsen men hade två barnbarn att 
passa.  Satte upp en lapp utanför affä-
ren och fick snart flera telefonsamtal 
att den synts till. Den hade överraskat 
en herre något kvarter bort – en tupp 
spatserade på hans gräsmatta när han 
drog upp rullgardinen på morgonen!  
Den blev fotograferad som ett exo-
tiskt och överraskande inslag.

Men tuppen var inte lätt att fånga.  
Flera personer i byn engagerade sig 
i denna tuppjakt som slutade lyck-
ligt först söndag eftermiddag när vår 
son anlänt och då lyckades fånga in 
honom med en håv lånad av grannar 
som har pool.  Två andra grannar hade 
dagen innan försökt att fånga den löse 
tuppen genom att sätta upp nät i den 

Tuppdrama i Skälderviken
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Lövängen

buskiga trädgård där tuppen hittat ut-
märkta gömställen.  Vi höll på i ett par 
timmar att jaga bland buskarna men 
utan att kunna fånga den nu alltmer 
skygga tuppen.

Nu måste nog dessa trevliga små hus-
djur vingklippas, även om de hönsä-
gare jag pratat med tycker att det 
är att ta i väl mycket.  Men det vore 
ju trevligt att kunna få dem lite mer 
tama och ha dem lösa i trädgården 
när man själv är där – det är i alla fall 
en förhoppning inför nästa sommar.  

Intresserade får gärna komma och 
hälsa på den lilla hönsfamiljen!

Hönsägare Ingrid Thorell-Ekstrand 
och Bo Ekstrand, Mossvägen 6

Många vill ha en hundrastgård på Lövängen.

Byalaget har enträget bett 
att förslaget på hur Löväng-
en (gamla stationsområdet) 
ska se ut, ska visas för Skäl-
derviksborna. Det resultera-
de till slut i ett informations-
möte i Errarps skola den 15 
november.

Skälderviksborna fick fram-
föra sina önskemål som 
bland annat var:

Hundrastgård.

Fri sikt över norra delen av 
området.

Stadsträdgårdsmästare Ma-
ria Birgander lyssnade och 
sa att hon skulle ta med sig 
förslagen.

Vi har bett att få besked om vad som kommer 
att genomföras av det som föreslagits, men har 
i skrivande stund inget att meddela Hamnpos-
tens läsare.

Vi kan däremot meddela att namnet Lövängen 
nu är på väg att  officiellt fastställts av Bygg-
nadsnämnden.

Torgny Bergström
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Källvägen 5, Skälderviken
Tel. 200 11Källan

Välkommen in till oss på Storgatan 52!

www.sparbankenoresund.se

Det finns. Med kontor i Ängelholm dessutom.

...det finns en 
bank som tänker      
annorlunda

Som medlem i Byalaget har du rabatt hos:

Vejby Trä & Bygg 
trävaror 20 % 
butiksvaror 10 %

Färghuset Colorama  20 %

Nordsjö Ide´& Design  20 %
Fluggers färg och  20 %

Butikerna har en aktuell förteckning på byalagets medlemmar!

Vill du ha hjälp att skapa din drömträdgård?
Kontakta mig

Trädgårdsarkitekt / Trädgårdsmästare    

Maritha S. Broman         0706-699 799
maritha@inSpireaDesign.se        www.inSpireaDesign.se
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. Ordförande Thomas Brorsson 201 91

Sekreterare Lars Flodmark 215 67

Kassör Torgny Bergström 200 88

Barn o Ungdonsgrupp Mattias Thilfalk 076 8861482

Karin Dacke Thall 155 12

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

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.


