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Årsmöte

Serveringen 
nedanför 
Hotell Skäl-
derviken var 
ett av alla de 
ställen som 
man i lugn 
och ro kunde 
få en kopp 
kaffe med en 
god kaka till.

Vi kallar till årsmöte i Skeldervikens byalag
onsdagen den 25 februari kl. 19 i Errarps skolas matsal.
Vi redovisar det gångna året. 
Vi väljer styrelse/gruppledare för kommande verksamhetsår.
Vi vill också ha en diskussion om gran och vinterbelysning på torget.
Sen berättar Historiegruppen om alla Caféer som funnits i
Skälderviken.

Bli medlem!
Med inbjudan till knutsfesten fick de som bor i Skälderviken och på Pomona 
ett inbetalningskort för medlemsavgiften 2015.
Vår verksamhet bygger på att vi har medlemmar och att några av dem lägger 
ner lite tid och jobb. Hälften av hushållen i våra områden är medlemmar, det 
är bra men kunde varit bättre.
Om du inte redan gjort det så sätt in 75 kr på bg 5699-9717, skriv namn och 
adress i meddelandefältet.
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Efter sedvanligt nyårsfirande, med 
champagne och raketer som huvud-
sakliga ingredienser, återgick Skälder-
viken/Pomona till ett lugnare tillstånd. 
I och för sig gjorde ju Knutsfesten den 
12 januari, anspråk på att vara en om-
fattande fest i sig, med besök av tom-
temoran Gull-Britt Rebbelstam, som 
med hjälp av sina tomtenissar ledde 
dansen kring torgets ståtliga gran, 
förlåt den av ”Sven den förskräcklige” 
stympade granen, ska det naturligtvis 
vara. Självaste tomtefar delade ut ICA-
Källans gottepåsar till förtjusta barn, 
medan den vuxna delen av publiken 
smuttade på glöggen.

Torggranens tillstånd påminde oss 
alla om den förödande stormen Sven, 
som dessutom ödelade vår nyupp-
förda badbrygga på Sven Jons udde. 
Vad göra med resterna av bryggan? 
Efter mycket funderande i styrelsen 
och efter många samtal med byalags-
medlemmar, beslöt vi att närmare 
undersöka förutsättningarna för en 
reparation. Mötet med totalentrepre-
nören den 23 januari resulterade i att 
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Backspegel 2014

styrelsen var för en renovering och att 
frågan skulle hänskjutas årsmötet för 
slutligt beslut. Årsmötets svar var ett 
rungande ja till renovering. Efter liv-
liga diskussioner inom styrelsen om 
hur bryggan skulle renoveras och vem 
som skulle göra det, vann fallangen 
som stod för egenarbete. Detta arbe-
te leddes med bravur av Torgny Berg-
ström och Lars Flodmark, som i och 
med denna skickliga arbetsinsats till-
delades epitetet ”Bryggingenjörerna”. 
Allt slit av Bryggruppen och många fri-
villiga händer, belönades av det nöje 
bryggan skänkte många badande 
denna exceptionellt vackra sommar. 
Mera om bryggan i särskild artikel.

Utöver bryggrenoveringen, som väl 
får anses vara den helt överskuggande 
uppgiften för byalaget under året, har 
faktiskt en hel del andra åtaganden 
utförts. Byalagets styrelse har haft 11 
protokollförda möten under året. Ur 
dessa protokoll tar jag ut lite intres-
santa saker. 
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Skeldervikens Byalag, härefter be-
nämnt SB, har tillsammans med sko-
lans rektor Agneta J:son Eklund, skick-
at en skrivelse till kommunen med en 
önskan om en kompletterande GC-
väg på södra sidan av Valhallsvägen, 
från skolan fram till Kungsgårdsleden 
(väg 1710). Övergångsställe finns vid 
skolan men inte vid trevägskorset. 
Det är med stor risk man nu får korsa 
Valhallsvägen för att nå Busshållplat-
sen för busstransport mot Ängelholm. 
Hemställan avslogs. 

Vid ett möte 3 mars, var landskapsar-
kitekten Lotta Currivan inbjuden för 
att diskutera miljön runt byastugan. 
Detta resulterade bl.a. i att stenbum-
lingar norr om Fyrhuset flyttats för att 
göra ytan lämplig som samlingsplats. 
Vid efterföljande möte togs beslut om 
att på försök anordna en sommarfest 
här. Slår den festen väl ut, ska den 
upprepas 2016, som en del av 500-
årsjubileet av Ängelholm som stad. 

Skrivelse har skickats till kommunen 
med en uppmaning om att uppfylla 
de löften om bullergränser mm, som 
gavs då beslutet om dubbelspår ge-
nom Skälderviken togs. 

Prof. Mats Gustavsson ledde en myck-
et uppskattad botanisk vandring från 
byastugan till Sven Jons udde, den 
8 juni.

SB påverkade kommunen att bloms-
tersmycka torget.

Den 14 juli utfördes den traditionella 
slåttern på Sven Jons udde.

SB har granskat och yttrat sig över 
kommunens förslag till Översiktsplan 
2035.

Under våren lånade SB av kommunen, 
elektroniska hastighetstavlor, som in-
dikerar hastigheter över 30 km/tim. Vi 
satte själva upp dessa tavlor utan nå-
gon större svårighet. Tyvärr infördes 
därefter en regel att dessa tavlor en-
dast fick sättas upp av utbildad perso-
nal från Tekniska kontoret. Resultatet 
är att tavlorna numera endast sätts 
upp vid skolor. 

 Vår trivsamma Byastuga har inretts 
med ett nytt passande sammanträ-
desbord med tillhörande stolar. Inter-
net blev installerat i stugan. Marken 
runt stugan har jämnats till och en 
prydlig betongränna anlagts för vat-
tenavrinning på baksidan av stugan. 
På framsidan sattes en prydlig soffa 
på trädäcket och på marken framför 
däcket såddes gräs. 
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I en skrivelse till kommunen har SB 
påtalat vikten av att ha kvar busslinjen 
506. Skrivelsen publicerades också på 
HD:s insändarsida. 

Larmlistan har använts flitigt, för att 
varna för inbrott. Lägesrapporter har 
kontinuerligt kommit från polisen. 
Nötta Grannsamverkansskyltar har 
bytts ut.

Kerstin och Torgny höll den 27 mars 
ett omtyckt föredrag om Skäldervi-
ken, för medlemmar i Folkrörelsear-
kivet i Ängelholm. Kerstin och Torgny 
medverkar i skrivandet av en bok som 
handlar om badorten Ängelholm/

Skälderviken. Redan utgivna böcker 
i denna serie handlar om Mölle och 
Torekov.

Tisdagskaféet i församlingshemmet 
är en omtyckt tillställning. Vid sex till-
fällen under året har SB stått för un-
derhållningen, i form av föredrag. Till 
dessa arrangemang har Ulla Lind, un-
der många år, oförtrutligt vaskat fram 
nya, intressanta föredragshållare. Då 
hon nu väljer att sluta som grupple-
dare i Seniorgruppen, vill jag passa 
på och tacka henne för väl genomfört 
arbete.

Julbasaren genomfördes den 29 no-
vember på torget, i samverkan med 
Scouterna, ICA-Källan, Barkåkra för-
samling och Skäldervikens IF. Julbasa-
ren lystes upp lite extra i år, då vi prytt 
de fyra träden mot Källvägen med jul-
belysning. 

Så var år 2014 i Skälderviken, sett ge-
nom Byalagets glasögon.

Toiny Böös

Seniorgruppen står för programmet under tre av vårens tisdagscafeer i
församlingshemmet i Skälderviken.
Den 3:e mars kl. 14.00 kommer Jan-Olof Sewring till cafeet och berättar 
om planerna på ett seniorboende vid Lingvallen.
De andra programpunkterna meddelas senare.

Vårens Tisdagscafeer
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Ja, vår brygga är ständigt i blåsvä-
der och prövas hårt under vinter-
halvåret. Varje gång stormvarning 
utfärdas så är brygg-gruppens 
nerver på helspänn. Tre stormar 
så här långt, Alexander, Svea och 
Egon. Alexander gick obemärkt 
förbi medan stormarna Svea och 
fram för allt Egon verkligen pröva-
de hållfastheten på bryggan. Våra 
modifieringar i konstruktionen för 
att förhindra allvarliga skador föll 
väl ut och begränsades till att ett 
antal flak planenligt flög av men 
sannolikt räddade bryggan i övrigt 
från större skador. Tyvärr bröts 
även vår vinterstege loss och mås-
te nu fiskas upp från botten. 

Blickar vi tillbaka några månader 
så blev det en badsommar som 
vi sent skall glömma. Efter vårens 
dryga arbete med att reparera 
bryggan kändes det härligt att se 
alla glada badande och stundom 
var det riktigt fullt på bryggan. 
Bryggan blev verkligen en social 
mötesplats.

Nya plankköpare hörde ständigt 
av sig och många nya namn fick 
graveras in under året. För de 
som är intresserade finns fortfa-
rande några plank kvar och det är 
bara att höra av sig till oss i brygg-
gruppen. Vi tackar alla sponsorer 
som bidrar till att vi kan hålla vår 
brygga i fint skick. 

Med förhoppning att bryggan över-
lever vinterstormarna så ser vi fram 
emot en ny fin badsommar som nu 
endast ligger några månader fram i 
tiden.

Brygg-gruppen 
Bengt-Thomas Strandqvist

Ständigt i blåsväder
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Vi har tack och lov haft väldigt få fall av inbrott i vårt område under det 
senaste året. En fungerande Grannsamverkan kan, enligt Polisen, mycket väl 
ha bidragit till detta! Du som ännu inte anmält dig till ”Larmlistan” – gör det, 
och ta del av information om suspekt verksamhet i området, få nyttiga tips 
på hur du skyddar din bostad mot inbrott, och läs rapporter från Polisen om 
begångna inbrott i kommunen.
Anmäl dig genom att mejla  mgoholm@hotmail.com

Ta också del av informationen, inte minst filmen, 
 från SSF (Stöldskyddsföreningen) på länken nedan!
http://www.stoldskyddsforeningen.se/privat/Sakerhetsradgivning/hemmet/

Grannsamverkan i Skälderviken och Pomona

Grannsamverkan fungerar!

För några år sedan beslutade tekniska 
kontoret att inte sätta upp julgranar 
i ”småbyarna” runt om i kommunen. 
Vi i Byalaget tyckte det var synd, så 
vi fortsatte i egen regi. Ca 4-5.000 kr.  
har det kostat oss medlemmar varje 
år. Är det mycket pengar för några 
veckors ”julmys”?
Denna julen har vi fått tillstånd att 
sätta upp ljusslingor, och på prov gjort 
det i 4 träd utmed Källvägen.

Vad tycker Ni? Skall vi belysa träden 
och bara ha en liten gran på ca. 3 
meter? Eller ingen gran alls? Vi kom-
mer ju att spara en hel del pengar och 
dessutom lite arbete, för oss som hål-
ler på med den stora granen.
Byalagets styrelse tycker detta är en 
bra fråga för årsmötet.
Kom till Errarps skola och säg din mening 
onsdagen den 25 februari kl. 19.00.
Styrelsen

Julgran på torget i 
Skälderviken?

Knutsfesten:
Gran och 
barn och 
musikanter 
höll på att 
virvla bort i 
blåsten.
De flesta 
ljusslingorna 
hade blåst 
sönder.
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Hur såg det ut på Pomona innan det 
bygdes villor och radhus på 1970-
talet? Och hur såg det ut när det 
byggdes?
Vi har frågat Historiegruppen som 
letat i pärmar och datorer. Det finns 
lite från fruktodlingen men inte 

Det händer då och då, att vi upptäck-
er att något fattas eller är trasigt i vår 
gemensamma miljö. Det kan vara en 
trasig gatlykta, en felvänd gatuskylt, 
ett nerblåst träd eller ett lekredskap 
som kan skada barnen på lekplatsen. 
Vem skall vi då kontakta som kan rätta 
till felet? Vanligtvis är det kommunens 
tekniska kontor, som är tacksamma 
för sådana meddelanden från allmän-
heten; ju förr dess bättre.

Om felet är akut, som vid en vatten-
läcka, skall man givetvis ringa kom-
munens jourtelefon, men annars gör 
du en Felanmälan genom att klicka 
på denna rubrik nästan längst ner på 
kommunens hemsida.

www.engelholm.se

Du anger namn och e-postadress, så 
att du kan få besked om hur felet han-
teras och när det har åtgärdats.

Om du vill uppmärksamma byalaget 
på felet, så dokumentera gärna felet/
skadan och meddela någon lämplig 
person i byalagets styrelse, t ex med 
e-post, efter att du gjort din anmä-
lan. 

Vill du lämna andra synpunkter till 
kommunen, som kan vara anonyma, 
så finns det en särskild rubrik för det-
ta på hemsidan, under Felanmälan. 
Då kommer du till Å-sikten.

Ovanstående gäller dock inte vår fina 
badbrygga, för vilken byalaget själv 
har ansvaret. Ev skador och fel på 
denna meddelas till strand- och bryg-
gruppen. Även julgranen på torget är 
vårt ansvar numera pga kommunens 
spariver.

Tore Bernstrup

Felanmälan

mycket mer. Har du några bilder från 
området i svunna tider så blir vi glada 
om du delar med dig. Alla bilder är 
välkommna.
Pomonagruppen
Tala med Tore Bernstrup tel. 215 54

Vi efterlyser 
bilder från 
Pomona



�

Snapsvisan
Vi lever i ett mångkulturellt samhälle. Det innebär att vi måste skaffa oss för-
ståelse för andra kulturers särart och människornas vanor. I Japan dricker man 
risbrännvinet sake. Jag har hittat en japansk snapsvisa som jag har översatt. 
Jag hade tur för den var skriven på en känd svensk melodi.

Japansk snapsvisa till sake.
Melodi: Nu har vi ljus här i vårt hus.

Översättning:

Varje japan
Dricker som fan
Sprit som är gjord på ris å litta vann.
En kinaman
Tar även han
Lite iblann.
Det är långt till kaffet och konjaken,
Så vi får väl ta ett par på raken.
Tugga undan då
Fort som hundan å
Låt oss komma till saken!

Rolf Malmström
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Badlivet i Skälderviken genom tiderna

”Vi har börjat med en bok om Bador-
ten Skälderviken och Ängelholm, vi 
samlar material. Vi såg på er hemsida 
att ni har en Historiegrupp så vi und-
rar om ni vill hjälpa till med material 
till boken?” Frågan gick till Kerstin och 
mig i Historiegruppen.

Kerstin hade sett böckerna om Mölle, 
Torekov och Båstad i Akademibok-
handeln i Ängelholm och var förtjust. 
Jag som inte hade gjort det undrade 
och ville veta mer. Böckerna fanns på 
biblioteket. Mycket trevlga tyckte jag 
också.

Nu har vi haft två långa möten i 
Byastugan med författarna Erik Mag-
nusson och Fredric Täckström. Många 
bilder och mycket annat har vi gått 
igenom. Det är roligt att lite av det vi 
samlar på oss kan användas. Och att  
det nu kommer till användning i en  
bok om badlivet i Skälderviken.

Så bra tänkte jag, då slipper vi ju lägga 
ner en massa jobb på att själva ge ut 
den boken.

Vi väntar med spänning på boken som 
skall komma i början av sommaren 
2015.

Historiegruppen 
Torgny Bergström

Erik Magnusson, Fredric Täckström lyssnar på Kerstin Paulsson

Boken om Badorten Båstad
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Välkommen in till oss på Storgatan 52!

www.sparbankenoresund.se

Det finns. Med kontor i Ängelholm dessutom.

...det finns en 
bank som tänker      
annorlunda

Tibetansk Ansiktsmassage – Estetisk akupunktur
Klassisk ansiktsbehandling – Microneedling

Klassisk Massage – Zonterapi – Pedikyr
Irisdiagnostik – Akupunktur

UMI HUDVÅRD & MASSAGE

*Ekologiska produkter till behandlingar, även till försäljning.

Ulla Ström
Dipl terapeut

Medlem SFKM

Danielslundsgatan 84, 
Luntertun, Ängelholm
Tel 070 – 328 08 59 
umis@telia.com 
www.massage-umi.se

Gilla oss på facebook

Som medlem i Byalaget har du rabatt hos:

Vejby Trä & Bygg   20 %  på trävaror  10% på butiksvaror

Butikerna har en aktuell förteckning på byalagets medlemmar!

Färghuset Colorama   20 %  på färg   10% på övrigt

Fluggers färg  20 %  på färg   10% på övrigt

Nordsjö Ide´& Design   20 %  på färg   10% på övrigt
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Hej matälskare.
På ICA Källan vill vi att du som kund alltid ska göra en 
bra affär. Därför strävar vi efter att erbjuda bästa möjliga 
sortiment till lägsta möjliga priser. Och ju mer du handlar 
hos oss, desto mer får du tillbaka. 

Storköpsrabatt.  
När du handlar för 500 kronor eller mer erhåller du vår 
storköpsrabatt på 5 %. Detta erbjudande gäller alla  
dagar i veckan, året runt.
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Ordförande Toiny Böös 210 12

Sekreterare Karin Dacke Thall 155 12

Kassör Torgny Bergström 200 88

Byastugegrupp Thomas Brorsson 20 191

Torgny Bergström 200 88

Grannsamverkan Mats Holm 0709 42 14 30

Sven-Olof Hoffert 214 53

Historiegruppen Kerstin Paulsson 208 39

Torgny Bergström 200 88

Miljö o Naturgruppen Kristin Johansson 241 54

Anna Stina Arnrup 159 22

Pomonagruppen Tore Bernstrup 215 54

Arne Persson 212 45

Seniorgruppen Rolf Malmström 213 62

Vakant

Strand och Bryggrupp Bengt-Thomas Strandqvist 159 05

Lars Flodmark 215 67

Trafik o Kommunikation Kent Johansson 0708 69 34 35

Kjell-Erik Olsson 208 17

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.

Barn och Ungdomsgruppen gick i höstas upp i Miljö o Naturgruppen


