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Hamnposten
februari 2014

Öppen Byastuga

Det blev en välbesökt och uppskattad tillställning när vi hade 
Öppen Byastuga den 27 oktober i fjor. 

Vi kommer att fortsätta med en enklare variant under söndagseftermiddagarna 
i mars och april. Kom till Byastugan för en pratstund. Några ur grupperna och 
styrelsen kommer att finnas på plats.

Vi börjar den 2 mars och avslutar den 27 april, mellan klocka 14.00 och 15.30. 
Påsköppet bara annandag påsk. Vilka som bemannar Byastugan går att se i 
kalendariet på vår hemsida:  www.skelderviken.se
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Stormen viner i knutarna, huset ska-
kar och träd knäcks. Det är sen kväll 
den 5 december 2013. Bryggan som 
började som en tanke i slutet på 90 
talet, blev ett rankt men badbart pro-
visorium första året. Sedan, via di-
verse utvecklingsfaser, stod den ny, 
skinande och fin, klar för bad i våras. 

Nu ligger stora delar på land. Mycket 
är trasigt. Vi var några tappra som 
samlades i regnet och snålblåsten 
på söndagsmorgonen och försökte 
rädda vad som räddas kunde. Frågan 
om bryggan var försäkrad har kommit 
upp. Svaret vi fått, från de försäkrings-
bolag som vi kontaktat, är att det inte 
går att försäkra en brygga mot storm-
skador.

Nu får vi ta nya tag! Kom till årsmö-
tet och säg din mening om hur vi skall 
göra med bryggan i framtiden. Det är 
viktigt för oss att få höra vad ni alla 
tycker. (se kallelsen på annan plats)

Och inte nog med att bryggan ska-
dades utan toppen på vår fina gran 
knäcktes också. Trots det hade vi 
knutsfest även 2014 men det blev 
med en lite kortare gran.
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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 

Det skulle ju inte hända!
I samband med årsmötet skall jag 
passa på att tacka för mig som ordfö-
rande!

Det har varit 15 händelserika år. Vi har 
hunnit med att fira Skäldervikens 150 
års jubileum. Protestera mot utbygg-
naden av dubbelspåret, höga buller-
plank, onödiga kontaktledningar mm. 
Valhallsskogen har varit ett återkom-
mande tema och inte minst bryggan!

Jag vill passa på att tacka skolan, Ling-
vallen, SIF och scouterna som upplåtit 
lokaler till våra möten. Det har varit 
ovärderligt, men nu kan vi ha våra 
sammankomster i vår egen nya fina 
Byastuga. Fantastiskt!

Mycket har under åren varit roligt, 
jobbigt, arbetskrävande, frustrerande 
men framförallt utvecklande. Nu är 
det dags för en ny ledare. Det är ett 
fantastiskt team som jag med varm 
hand överlämnar till den nya ordfö-
randen och så hoppas jag att Byalaget 
fortsätter att arbeta för vår fina by. 
Jag hjälper gärna till.

Thomas Brorsson 
Ordf. sedan november 1997.
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Årsmöte

Välkomna till det viktigaste årsmötet på år och dag

Den 26 februar kl. 19.00 i Errarps skolas matsal. 
Val av ordförande, sekreterare, kassör och gruppledare.

Sven Jons brygga och Valhallsskogen är också på dagordningen.

Många ställer sig den frågan efter att 
stormen ”Sven” förstörde vår brygga. 
Vi har träffat entreprenörerna för byg-
get och tillsammans besiktigat ska-
dorna för att reda ut varför det blev 
så stora skador. De menar att bryggan 
är byggd för att tåla hårt väder men 
att ”Sven” var extrem med ett vat-
tenstånd 2,15m över medelvatten-
ståndet plus orkanvindar i nordvästlig 
riktning. Bryggan är konstruerad med 
svaga punkter för att inte hela under-
redet skall rubbas. Detta är intakt och 
det är endast överbyggnaden som 
skadats. Det berättades att många 
bryggor som stått pall i över 30 år gick 
förlorade i stormen.

Om inte årsmötet den 26 februari vill 
något annat så är brygg-gruppens 
ambition att återställa bryggan med 
hjälp av entreprenörerna, som välvil-
ligt sponsrar en del av kostnaden, och 

att vi själva står för en del av arbetet 
för att minska kostnaden. 

Mycket materiel har kunnat räddas 
och går därmed att återanvändas. 
Någon försäkring täcker tyvärr inte 
stormskador utan vi får använda vår 
reservkassa. Denna räcker tyvärr inte 
utan vi kommer att behöva villiga 
sponsorer för att kunna lösa detta. 
Man kan bidra på många sätt, via eget 
arbete, köpa plankor eller frivilligt bi-
drag. Alla bidrag mottages med stor 
tacksamhet!

Kontot som tidigare Bg 878-8432.

Ni som vill bidra med eget arbe-
te kontaktar oss i brygg-gruppen 
t.ex. Bengt Thomas Strandqvist 
070-671 63 69)

Tillsammans skall vi se till att vi har 
en badbrygga till sommaren!

Brygg-gruppen

Vad händer nu?
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Backspegel 2013
När raketer och bomber tystnat och 
hunden har krupit fram från sitt göm-
ställe under sängen då vet man att ett 
nytt år börjat och det är dags att sam-
manfatta det gångna årets händelser.

För Skeldervikens Byalag har 2013 
gått i byggandets tecken. Vi har lyck-
ats med bedriften att från att inte haft 
någon fast egendom stå som ägare till 
både en brygga och ett hus och denna 
backspegel kommer nog att handla 
mest om detta.

Redan under årets allra första dagar 
arbetade Bryggruppen med utvärde-
ring av inkomna anbud på bryggbyg-
get och förhandling med anbudsgi-
vare så att vi den 21 januari kunde 
teckna avtal med Trellegräv AB om 
uppförandet av bryggan.

Parallellt med detta pågick förhand-
lingar om uppförandet av sjöboden, 
numera Byastugan, som i februari 

2013 resulterade i ett avtal med bygg-
mästaren Alf Carlsson i Munka- Ljung-
by som omgående påbörjade prefa-
bricering av byggnadens stomme. Så 
snart tjälen gått ur jorden så att grun-
den kunde läggas påbörjades byg-
gandet på plats och fullföljdes under 
april månad. För att hålla kostnaderna 
nere åtog vi oss att själva utföra en del 
arbeten och detta gjordes under maj 
och början av juni så att stugan kunde 
invigas den 19 juni. Den 27 oktober 
hade vi ”öppet hus” för att ge skälder-
viksborna möjlighet att se och bekan-
ta sig med stugan. För styrelsen och 
grupperna har en länge eftertraktad 
egen möteslokal nu blivit verklighet.

Bryggbygget påbörjades den 7 mars, 
då också det första byggmötet hölls, 
och avslutades med slutbesiktning 
den 23 april. Det var en ovanligt kall 
marsmånad med ner till 10 minusgra-
der eller mer vilket var både bra och 
dåligt. Bra var att marken var fast, vat-
tenståndet lågt och sjögången obetyd-

Thomas Fjellner inviger Sven Jons brygga den 2 juni 
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lig. Det dåliga var att sträng kyla alltid 
är en försvårande faktor vid byggande 
särskilt vid betonggjutning.

Även vid detta bygge hade Byalaget 
åtagit sig visst arbete. Bryggplankorna 
skulle graveras med köparnas namn 
innan de monterades på bryggan. 
Detta innebar några dagars idogt ar-
bete med dator, projektor, textpenna 
och handöverfräsar. Allt gick bra och 
den 2 juni kunde bryggan invigas med 
tal, sång och musik och som extra 
krydda flyguppvisning. Sedan följde 
en lång och ovanligt bra badsommar 
till glädje för alla badsugna skälder-
viksbor och många andra.

Bryggruppen var också nöjd och glad, 
men säg den glädje som varar bestän-
digt. Den 5 december kom stormen 
Sven och raserade vår brygga så att vi 
nu tvingas ta nya tag för att åter ha en 
badbrygga till kommande sommar.

Under tiden vi byggt brygga och 
byastuga har andra aktiviteter ge-

nomförts i grupperna och av styrel-
sen. Knutsfesten på torget med dans 
kring granen, tomte och godispåsar 
till barnen, årsmöte den 27 februari, 
styrelsen har haft elva möten, en ny 
grupp har bildats för Byastugans för-
valtande, stranden har städats, Sven 
Jons udde blivit slagen, utflykt med 
svampplockning och i samverkan med 
Naturskyddsföreningen genomfördes 
ett allmänt möte i Stadsbiblioteket i 
ämnet ”grön miljö-hälsa och välbefin-
nande”. Julbasaren på torget som gick 
av stapeln den 30 november i samver-
kan med Scouterna, Kyrkan och Käl-
lans Livs blev en lyckad tillställning.

Granen som vi rest inför basaren be-
rövades av Sven på både topp och 
toppstjärna och har fått fortsätta sitt 
liv som julgran i stympat skick.

Detta blir min sista backspegel efter-
som jag lämnar sekreterarskapet vid 
årsmötet. 

Lars Flodmark

2014 års knutdans gick runt en toppad gran
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Gruppen som bildades i november 2012 har under 2013 jobbat med bl.a. 
kommunens lekplatsplan och försökt få kommunen att ändra uppfattning om 
hur lekplatserna ska leva vidare och vi tycker att vi lyckats bra (se Lekplatspla-
nen nedan).

Dock behöver vi utöka vårt medlemsantal då vi just nu bara är 2 och dessutom 
koncentrerade till Pomona. Föräldrar, mor- eller farföräldrar, barn och ungdo-
mar, ALLA behövs!

Barn- och ungdomsgruppen behöver växa!

Ett medlemskap i BU-gruppen kan vara precis vad man vill:

- Har du tid kan du delta i alla våra möten och komma med idéer och uppslag 
till vad vi kan jobba med. 

- Har du inte så mycket tid kan du komma på våra möten när du kan och ställa 
upp när tid finns.

- Har du ingen tid men vill veta vad vi jobbar med? Då kan vi ordna med ett 
nyhetsbrev eller kanske vi dyker upp på Facebook (för vem har inte tid att titta 
in där?) ;-)

Har du idéer till vad vi kan jobba med under 2014?

Var inte rädd för att komma med synpunkter och idéer på bu@skelderviken.
se, vi kommer att läsa alla mail och vårt mål är att svara på alla.

Lekplatsplanen - enligt mail från 
Johanna Andersson på kommunen:

•   Tennisvägen (40) behålls i befintligt 
skick tillsvidare. Vi rustar upp/byter 
ut bänk samt tar bort söndrigt staket 
under hösten. 
•    Valhallsparken (41) rustas upp 
under 2014. Vi kommer flytta vissa 
redskap dit från Rosenvägen (42) som 
vi lägger ner samtidigt. 
•    Vi kommer inte lägga ner någon 
lekplats i Pomonaområdet, däremot 
lägger jag in som förslag att vi rustar 
upp någon av dem, förslagsvis den vid 
Skånebyn (38), under 2015-2016.

Grön = Upprustas     Blå =  Oförändrad     Röd = läggs ner

42

34

37

41

36

35

38
40
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Bjärevägens GC-väg är klar 
från Bjärevägens början vid 
Käglebron till Bjällerödsvägen 
(Etapp 1). Etapp 2, från Bjäl-
lerödsvägen till Valhallsvägen 
påbörjas under hösten 2014 
och är klar före årsskiftet 
2014 - 2015.

Ändrad hastighetsgräns på Valhallsvägen från 50km/tim. till 40km/tim. dröjer. 
Nya föreskrifter gällande tättbebyggt område ska göras. Dessa remitteras till 
Trafikverket. Svaret därifrån ligger till grund för slutgiltiga föreskrifter och om-
skyltning. Nuvarande 30km/tim. vägar blir så även i fortsättningen. 

Stationsvägens -och 
Mesanvägens GC-för-
längningar ned till Val-
hallsvägen ska snöröjas 
av kommunen

Dalvägens GC-
förlängning mot 
Lägervägen är hålig 
och ojämn. Önske-
mål från Byalaget 
att vägen beläggs 
med hård yta. 

Nya Pomonabron 
ska påbörjas 2015

Asfaltstrekanten framför fastighe-
terna nr. 10, 12 och 14 på Apelvä-
gen, Pomona helt uppsprucken. 
Önskemål från Byalaget att ytan 
renoveras. 

Önskemål om GC-väg även på sydsidan 
av Valhallsvägen, från skolan till väg 
1710. Gemensam skrivelse från Byalaget 
och Rektor på Errarpsskola, skickad till 
kommunen.

Liten rapport från Trafikgruppen
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Dryckesvisan.
Vi bor ju på gränsen till Bjärehalvön. På Bjäre ägnar sig lantbrukarna 
huvudsakligen åt två sysselsättningar: Man odlar potatis och man 
dricker kaffegök. 
För några år sedan blev jag ombedd att leda snapsvisesjungandet 
på Pärans Dag i Grevieparken. Eftersom välkomstdrinken 
naturligtvis bestod av kaffegök fann jag mig föranlåten 
att skriva följande visa.

Melodi: Brev från kolonien.

Jögavisa

Det är dags att    lyfta koppen

Och få lite            starkt i kroppen

För det är en       evig sanning

Kaffe utan brännvin är en usel blanning!

Rolf Malmström

Var rädd om dej !Utan reflexer syns man inte
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Grannsamverkan

Teckna dig på ”Larmlistan”!

Via e-post får du – utan kostnad:

•  Snabb information om misstänkta aktiviteter i ditt område

•  Möjlighet att själv rapportera om sådan verksamhet

•  Praktiska tips på hur du skyddar din bostad mot inbrott

•  Regelbunden information från Polisen om inbrott i kommunen

Sänd ett mejl till mgoholm@hotmail.com 
och anmäl ditt intresse!

Byalagets Grannsamverkangrupp 
Mats Holm        Sven Olof Hoffert
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Skälderviken i mitt hjärta

Skälderviken tog oss med storm i dub-
bel bemärkelse, när vi bestämde oss 
för att bekanta oss med staden Ängel-
holms omgivningar.

Min man hade blivit erbjuden ett in-
tressant arbete i Ängelholm och en av 
stadens politiker tog med oss på en 
rundtur. När vi svängde in mot Skäl-
derviken förbi Errarps skola och kom 
till svängen, där vår första kontakt 
med havet skedde, med Kullaberg i 
blickfånget utbrast jag med emfas 
”här vill jag bo!” Och så blev det.

Drömhuset hittade vi i Skälderviken. 
Ett trevånings trähus, brunmålat med 
blå fönsterbågar. Men det bästa av 
allt, inne på tomten fanns även ett 
äkta gammalt dalahus, nerflyttat från 
Dalarna och återuppfört stock för 
stock.
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Att stiga in i detta 
hus var som att för-
flytta sig tillbaka i 
tiden. All inredning 
var genuin, trästock-
arna synliga upp till 
taknocken, inbyggda 
träsängar som bruk-
ligt var med tjocka 
bomullsförhängen. 
En inmurad öppen 
spis, gamla trägolv 
överallt och handmålade trädör-
rar med typiska dalamotiv. I hallen 
fanns en vackert handtryckt tapet. 
Man stoppar helt sonika handen i 
färg och trycker till mot tapeten. Ett 
gammalt tillvägagångssätt. Dilem-
mat var att nu hängde tapeten slak 
från väggen. Skulle vi ta bort den? 
Nej, vi gjorde ett försök, värmde 
upp huset. Efter ett par dagar kun-
de vi konstatera att tapeten tryckts 
elegant mot väggen. Ett verkligt 
konstverk.
Möbler hade vi som 
passade in i miljön, 
bland annat ett slag-
bord från sjutton-
hundratalet. Spinnrock 
och gamla pinnstolar, 
munkstolar med bord 
och fotogenlampor. 
Allt var tidstypiskt från 
tiden av uruppföran-
det. Det gamla köket 
var litet men utrustat 
med en liten elspis 
och minimalt kylskåp. 

Några trasmattor och inredningen var 
ordnad.

Stugan blev samlingsplatsen för familj 
och vänner, vid födelsedagar, jular och 
andra högtider.

Här kunde vi koppla av med en bok, 
lyssna på musik eller bara njuta av still-
heten. Tiden existerade inte och brasan 
spred både värme och hemtrevnad.

Ingegerd Björk
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Skäldervikens IF och byn 
kan växa med konstgräs

Just nu arbetar styrelsen, medlemmar, bybor, politiker, entreprenörer och 
andra intresserade med att göra det möjligt att anlägga en konstgräsplan på 
Siffa Park Lane´s A-plan. Kommunen har efter flera möten och samtal förstått 
den prekära situationen klubben befinner sig i och satt undan en del pengar 
för konstgräsplan. Det återstår dock mycket arbete och en hel del finansiering 
för att konstgräsplanen ska vara på plats. Alla krafter i byn kommer definitivt 
att behövas.

Med en konstgräsplan finns möjligheter att låta alla barn, ungdomar och se-
niorer spela fotboll på hemmaplan. Skälderviken kan bli ännu attraktivare att 
spela fotboll i. Vi kan dessutom ha möjlighet att erbjuda fotboll året om utan 
att åka nordvästra Skåne runt.

SIF har under ett antal år brottats med dålig tillgång till tränings- och matchytor.  

De befintliga ytorna har fått slita hårt under ett antal år. Med dålig dränering 
och underarbete har det alltför ofta varit omöjligt att spela fotboll under stora 
delar av året.  

Med en konstgräsplan kan klubben och den växande byn möta framtiden på 
ett fruktbart sätt. I Skälderviken ska alla barnen ha goda möjligheter att spela 
fotboll – året om. 

Skäldervikens IF

Hålla igång med tennis?
Ängelholms Tennisklubb har banor och träning för Dig!

Inför det nya året 2014 satsar vi med en anställd chefstränare Henrik Lantz 
som kommer att leda träningen. På sommaren har Du nära till banorna i 
Havsbaden där Du som medlem spelar till rabatterat pris. På vintern besöker 
Du inomhushallen på Idrottsgatan för att spela tennis!

Välkommen att höra av Dig!

Ängelholms Tennisklubb 
0431 - 1 0748

engelholmstk.net 
info@engelholmstk.net
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Vi är en liten grupp ur Engelholms Vandrarförening som brukar träffas varje 
måndag kl. 09.00 på torget i Skälderviken för en promenad på drygt en timme. 
Vi tycker det skulle vara trevligt om ytterligare några skälderviksbor kommer 
med på våra vandringar i de vackra omgivningarna här i Skälderviken. 
Det behövs ingen föranmälan det är bara att komma till 
torget måndagar kl. 09.00 och prova på. Välkomna

Engelholms Vandrarförening

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!

Historiegruppen har i olika sammanhang efterlyst bilder och annat som berät-
tar om Skäldervikens historia. Vi har fått låna mycket intressant som vi har 
kunnat scannat och lagt till vårt arkiv.

Det finns många som har bilder, filmer och videor som kanske inte har ett 
allmänintresse men som är mycket värdefulla för ägaren.

Tror du vi kan starta en Byalagsgrupp som fördjupar sig i tekniken att ta tillvara 
och digitalisera bilder, filmer och videor.

Kom då till Byastugan den söndagen 9 mars  kl. 14 så skall vi tala om saken. 
Torgny Bergström tel. 200 88,   torgny.bergstrom@egelholmshamn.se

Ta tillvara bilder och filmer
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Många personer har undrat över vad 
som fanns på detta stora område vid 
järnvägen i Skälderviken. Denna plats 
som nu skall bli en Lövängspark.

Här fanns Skäldervikens stations-
område som stod färdigt 1885 och 
användes till den 31maj 1969. Sta-
tionshuset revs 1977. Kvar fanns un-
der många år godsmagasinet. Ute på 
den kommande Lövängen finns ram-
pen kvar som ett minne från den ti-
den när godstågen levererade varor 
till skälderviksborna. Springpojken 
Lennart Broman, som jobbade hos 
specerihandlare Mauritz Mikaelson, 
minns när han som 11-åring 
hämtade alla varor utom läsk 
till affären under sommaren. 
Han hade själv nyckel till ma-
gasinet och hämtade ut varor 
flera gånger under dagen. 
Kunderna lämnade in lappar 
med beställningar och Len-
nart körde ut varorna under 
sen eftermiddag. Det var ett 
tungt arbete att cykla runt 
och leverera men dricksen 

Ett Järnvägsområde blir en Lövängspark
gjorde att det kändes lättare.

Banverket lämnade in ansökan om 
rivning av godsmagasinet 2003.

Under 40 år, mellan 1958 och 1997, 
använde försvarsmakten området 
för hantering av drivmedel (rea-
bensin och flygfotogen) till den när-
belägna flygflottiljen F10. Det fanns 
en drivmedelsanläggning där som 
bestod av ett pumphus och två cis-

terner på 30 kubikmeter vardera samt 
ett antal rörledningar. I slutet av 1990-
talet tog försvarsmakten bort pump-
huset och cisternerna samt tömde 
tillhörande rörledningar på gaser och 
proppade igen dem.

I samband med utbyggnadsplanerna 
för Västkustbanan gjorde man en 
markundersökning och resultatet var 
att de förorenade jordmassorna inte 
utgjorde någon fara för människor 
och miljö men rekommenderades till 
vissa schaktningsåtgärder.

Kerstin Paulsson
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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

Hudvård-Massage-Zonterapi

Akupunktur-Make Up

UMI Hudvård & Massage
Ulla Ström
Dipl. terapeut, Medl. SFKM
Danielslundsgatan 84, Ängelholm
www.massage-umi.se
Tele: 0703-28 08 59Gilla oss på
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Ordförande Thomas Brorsson 201 91

Sekreterare Lars Flodmark 215 67

Kassör Torgny Bergström 200 88

Barn o Ungdonsgrupp Mattias Thilfalk 41 00 03

Karin Dacke Thall 155 12

Byastugegrupp Thomas Brorsson 20 191

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 Anna Stina Arnrup 159 22

Kristin Johansson 241 54

Pomonagruppen Tore Bernstrup 215 54

Toiny Böös 210 12

Seniorgruppen Ulla Lind 208 21

Rolf Malmström 213 62

Strand och Bryggrupp Bengt-Thomas Strandqist 159 05

Lars Flodmark 215 67

Trafik o Kommunikation Toiny Böös 210 12

Kent Johansson 0708 693435

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.


