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Gamla Hamnens dag

Söndagen den 3 juli kl. 10 -15



Översiktsplan 2035
Vi har haft en stor fråga att ta ställning
till under våren. Översiktsplanen som
sträcker sig fram till 2035, och som
först pekade ut Valhallsskogen som
skog, blev i nästa skede, utställningen,
helt ändrad.
80 000 m2 (ca 25%) är nu föreslaget
som utredningsområde för framtida
bebyggelse.
Vi informerade alla i Skälderviken och
på Pomona och kallade till ett stormöte för att höra invånarnas inställning.
Det blev ett mycket tydligt ställningstagande mot bebyggelse i skogen.
Läs vårt yttrande till kommunen på
motsatt sida.
Vi har också haft att ta ställning
till en Grönstrukturplan. Vårt yttrande över denna finns att läsa
under skrivelser på vår hemsida
www. skelderviken.se
Den stora rektangeln: 8 ha som utredningsområde för framtida bostadsbebyggelse.

Toiny Böös ordf.

Den lilla rektangeln: 2 ha, Styrelsens
förslag 2 vid mötet den 19 maj.

Hamnposten nr 2 - 2016

Årgång 18
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.
Tack till alla som bidragit till detta nummer.
Toiny Böös och Torgny Bergström har sammanställt materialet.


Till Ängelholms kommun / Att. Lena Åström

Ängelholm 2016-05-30

Yttrande över utställningshandlingarna i Översiktsplan 2035
Valhallsskogen.
Översiktsplanen har varit ute på samråd och i denna var hela skogen ett grönområde. I planen står det: ”Valhallskogen är utpekad i Länsstyrelsens rapport som skydd
av tätortsnära områden för friluftsliv och naturvård”.
Så har också kommunalråd, tjänstemän och översiktsplaner de senaste 35 åren
sagt.
Kommunens Naturvårdsprogram från 2010 sammanfattar värdet av skogen så här:
”Området uppfyller alla krav på trivsam och värdefull tätortsnära natur”
Skeldervikens Byalag har, precis som så många gånger tidigare, i vårt yttrande till
kommunen, framfört hur viktig vi tycker skogen är som en ovärderlig resurs och som
rekreations- och strövområde. Skolan, förskolorna, scouterna, idrottsföreningar,
motionärer, svampplockare, hundägare, pomonabor och skälderviksbor, alla gläds
åt skogen. Om vi blickar några år framåt i tiden, kommer även folk som skall bo på
Stenelidsområdet att ha glädje av den.
Plötsligt har samrådshandlingarna reviderats och ett 8 ha stort område, ca 25 % av
skogen, pekas ut som ”utredningsområde för bostadsbyggande”. Skulle byggande på
detta stora område bli verklighet reduceras möjligheten att använda skogen för rekreation och friskvård på ett oacceptabelt sätt och stora naturvärden går till spillo.
Tidigare, 2006 och 2010 har Skeldervikens Byalag samlat in namnunderskrifter för
skogens bevarande “Bygg inte i Valhallsskogen” Det gav ett nära 100%-igt stöd för att
bevara hela skogen.
För att få klarhet i om det fortfarande är skelderviks- och pomona-bors uppfattnig kallade Byalaget till stormöte 2016-05-19. På mötet presenterade styrelsen två
förslag:
1. Ingen mer bebyggelse i Valhallsskogen.
2. Bebyggelse på 20 000 m2 av skogen närmast Valhallsvägen mot skolan.
Under förutsättning:
- att en del av bebyggelsen är för äldre och
- att resten av skogen säkras som grönområde.
Mötet röstade och ca 85% röstade för förslag 1.
Det är således Skeldervikens Byalags bestämda uppfattning att
Inget mer skall byggas i Valhallsskogen.
När det gäller bullerfrågan kvarstår vårt tidigare yttrande att kommunen måste sätta
ner foten vad det gäller det yttre godsspåret.
Skeldervikens Byalag
Toiny Böös, ordf.



Gamla Hamnens dag
Söndagen
den 3 juli
kl. 10 till 15
Byastugan
Segelvägen 10

Bilder

Historiegruppen visar bilder på
hur det såg ut förr i Hamnen.
Bilderna finns i Byastugan,
Fyrhuset och på skyltar på flera
platser i området.

Äventyrsvandring
Barn och Ungdomsgruppen har en äventyrsvandring för både barn och vuxna.

Grannsamverkan
Byalagets Grannsamverkansgrupp ger tips om
bostadssäkerhet tillsammans med Låshuset.
Vi påminner om”Larmlistan”
Vill du via mejl få information om bl.a. misstänkta
aktiviteter i vårt område, anmäl dig till
mgoholm@hotmail.com.

Vi serverar Sillburgare, Kaffe med bulle och Glass
ICA Källan, Engelholmsglass, Sofiero kaffe, Scouterna
och Skeldervikens byalag


Havskajak
Kom till Byastugan
för mer information.

Välkommen på prova på paddling med
ÄSSS havskajak.
Kl. 10 - 11 och 14 - 15.

ÄSSS:s instruktörer
hjälper dig med
dina första
paddeltag.
Stisses lånar ut
kajaker.
Läs om ÄSSS kajakverksamhet på:
www.asss.se

Segla
Prova på segling för både barn och vuxna.
Kom till ÄSSS jolle-plan på Gamla Hamnens dag och prova på att segla.
Våra erfarna instruktörer
följer med när ni får segla
med både optimistjollar och
3-mans skolbåtar, C55.
Vi lånar ut flytvästar.
Vi seglar mellan kl 10-12
och 13-15.
www.asss.se

Dragkamp
SIF:s A-lag utmanar frivilliga på dragkamp. Vill du vara med?
Det blir både priser och tröstpriser så du har inget att förlora.



Växter på land
Professor Mats Gustafsson visar vad som
växer i hamnen och i
klitterna.
Kl. 10 och 13 startar
vandringarna.
Har du frågor om
växter så passa på att
ställa dem nu, Mats
finns på plats större
delen av dagen.

Vill du veta mer om det som lever i vår badvik?
Marinbiolog Kristin Johansson finns
nere på stranden under dagen med
håvar, vattenkikare och akvarier.
Kom och titta ner under vattenytan. Ute i vattnet finns en liten led
med skyltar att följa med hjälp av
vattenkikare. Håva djur och alger
och inred dagens akvarier på stranden.
För femte sommaren i rad kommer den uppskattade
utställningen om livet i Skäldervikens vatten att visas.
Detta år får vi gå över ån för att se utställningen, till
Klitterhus parkering. Utställningen är öppen torsdag
till söndag dagligen i juni, alla dagar i juli och fram
till 14 augusti resten av augusti torsdag - söndag .
Alltid mellan 11 och 16.
Läs mer om aktiviteter och annat på:
www.mitthav.nu


Barkåkra scoutkår kommer att visa repslagning,
reparbete och diverse hantverk.
Och så kommer vi att servera sillburgare förstås
Vi har plats för alla i laget. Scouterna
jobbar i den lilla gruppen där var och en
får synas och utvecklas.
Vi är schysta kompisar, och vi har ingen
avbytarbänk. Vi har naturen som vardagsrum. Scouterna skapar utmaningar
som lockar till samarbete och lösningar.
Vi ser inga hinder.

Var finns vi? Jo, på Bjärevägen 40 i
Skälderviken, där har vi vårt fina hus,
Fort Anna.
Vill du vara med? Du, ung som gammal, är alltid välkommen i vår scoutkår.
Besök vår hemsida
www.barkakrascoutkar.se

Skeldervikens
fiskeläge
Se bottengarn på land
och bilder från förr.
En tjärdoftande sprisegel Blekinge-eka från
1800-talet vilar sig på
hamnplan efter många
års sillafiske.


Snapsvisan
Systembolagets katalog innehåller tusentals artiklar,
och för att kunna hålla reda på alla har man satt
nummer på varje artikel. Med anledning av det kan
man skriva en snapsvisa till exempel nedanstående.

Nr. 1

Katalogvisa.
Melodi: Waxholm ettan.

Till sillabiten så kan man ta en Explorer Vodka
med nummer tre,
En OP Andersson, fyrtiotvå, eller kanske aderton, Överste.
Kron Vodka, fyra, Svartvinbärsbrännvin, tju´två,
Är bra när man äter fett,
Men katalogen har nog rätt som säger:
RENAT ÄR NUMMER ETT!
Rolf Malmström

Slåtter den 13 augusti

Kom med och räfsa, vi börjar
klockan 10 och efter 2-3 timmars
gemytligt arbete blir vi bjudna på
en lunchmacka.
Ta med dig handskar. Har du räfsa
och tjuga så ta med det också.
Vi skall också titta på träd och
buskar på udden och bestämma
om vi skall glesa till vintern.
Alla är välkommna!



Se upp för parkeringsvakter!

inte bara i centrum utan även i Skälderviken och på Pomona
Ängelholms parkeringsvakter är
numera bilburna och kan helt oanmält dyka upp långt utanför stadens centrum. Detta har bl a några
bilägare i Skälderviken fått erfara i
vintras. Dessa har drabbats av felparkeringsavgifter på upp till 700
kr för ganska enkla vardagsförseelser som vi ofta gör oss skyldiga till i
villaområdena.
Enligt uppgifter som nått Hamnposten har exempelvis en bilägare drabbats av straffavgift för
parkering på vänster sida av den
lilla Kärleksstigen. En annan bilist
drabbades för parkering utanför
församlingshemmet på Källvägen,
troligen alltför nära hörnet mot
Tennisvägen.

En förseelse som parkeringsvakter
brukar slå ner på är ”terrängparkering”, biluppställning på grönytor.
Fast när man lappade Lars Stanleys
bil för att den högst tillfälligt stod
med två hjul på gräsremsan utanför hans hus på Bjärevägen 25 gick
man bet. Lars påvisade nämligen
i sin överklagan, att gräsremsan
utgjorde gatumark enligt detaljplanen, så han fick tillbaka sina
pengar.
Men det gäller att tänka sig för när
man kör upp på gräset med bilen.
Gör man detta vanemässigt, så
skadar man dels marken och vegetationen, dels riskerar man att
få oönskade ekonomiska efterräkningar.
Trafikgruppen



Pomona förr i tiden
Vi som bor på Pomona vet ju att
bostadsområdet Pomona byggdes
av Skånska Cementguteriet (numera Skanska) sunder åren 1969
och fram till 1971. Dessförinnan
hade dåvarande Barkåkra kommun
köpt marken 1962 av Thor Nilsson,
ägare av Skäldervikens fruktodling/ Errarp 28:1/ ”Pomona”. De 22
tunnlanden kostade då 275 000 kr.
Eftersom ett tunnland motsvarar
4 937 m2 så handlade köpet totalt
om 108 614 m2. Barkåkra kommun
gick 1971 upp i Ängelholms kommun. Några år senare, 1974, började sedan HSB bygga radhus och
kedjehus som en förlängning av
Pomonaområdet mot söder och
öster med Persikovägen som yttre
gräns.
Men vad har hänt tidigare på Pomona och närmaste omgivning?
Vi kan gå tillbaka ända till stenåldern för mer än 4 000 år sedan och
fram till bronsåldern, ca 1 500 till
500 år före vår tideräkning. Nordvästra Skåne har kanske Nordens
rikaste anhopning av storgravar
från denna tid och särskilt i vår
trakt. På nära håll ligger Kungshögen på ängen mellan Apelvägen
och Kungsgårdsleden vid norra infarten till Pomona. Kungshögen är
33 meter i diameter och 6 meter
hög och anses ha tillkommit under
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bronsålder. På andra sidan Kungsgårdsleden ligger Errarpshögen i
höjd med gamla cementgjuteriet.
Här fann man så sent som under
utgrävningsarbetet 1985 både en
stenkista från bronsåldern och
därunder även en stenåldersgrav.
Nära Pomona ligger också resterna
av Luntertun eller Rynestad som
staden Luntertun också kallades.
Under tidig medeltid fanns det ett
fiskeläge i Luntertun, som växte
allt mer och fick stadsrättigheter i
slutet av 1400-talet. Namnet Luntertun nämns första gången redan 1203 i ett dokument från den
danske kungen.
1516 lät kung Kristian II kungöra i
ett brev att köpstaden Luntertun
hade flyttats till Ängelholm. När
Luntertun upphörde att vara köpstad revs också kyrkan. Teglet från
kyrkan har sedan återanvänts till
nya byggnader, bl.a Vegeholms
slått. Den 16 oktober 1516 undertecknade kung Kristian II det privilegiebrev som bekräftade den nya
staden Ängelholms stadsrättigheter. Så snart den nya staden Ängelholm fått sina stadsrättigheter föll
den gamla staden Luntertun alltmera i glömska. I dag finns endast
murrester kvar från den medeltida
kyrkan i Luntertun.
Vid Luntertun fanns också Ryna
bro över Rönneå. Ryna bro var en

viktig del av kungsvägen mellan
Köpenhamn och Oslo (Kristiania).
Under 1500- och 1600-talen fick
Norden en organiserad distribution av post. Till fots, till häst och
till sjöss transporterades posten,
ibland under riskfyllda omständigheter, såsom t.ex. postrånet den 7
september 1757 på Hallandsåsen.
Ryna Bro anses ha tillkommit på
1200-talet och omnämns 1276 i
samband med striderna mellan
Birger Jarls söner. Här färdades
danska postryttare i det som kal�lades ”Norska Posten”.
Det finns tecken på att denna
kungsväg kan ha gått vidare från
Ryna Bro och Luntertun över Pomona/Errarp vidare över en tidigare bro som låg öster om Östra
Kvarn i förlängningen av nuvarande
Errarps byaväg och sedan fortsatte
vidare mot Hallandsås och Laholm.
Ryna bro kom dock att minska i
betydelse på grund av flytten av
Luntertun till Ängelholm men även
på grund av sanddriften som förmodligen gjorde det omöjligt att
färdas på den gamla vägen utefter
stranden och ersattes senare, sannolikt redan under 1500-talet, av
en ny bro i nuvarande Storgatans
förlängning söderut.
Pomona/Errarp omnämns också
i mera krigiska sammanhang år
1657. Slaget vid Ängelholm var

Dansk karta över slagfältet aug. 1657

ett slag under Karl X Gustavs första danska krig mellan Sverige och
Danmark. Sedan Danmark förklarat Sverige krig den 5 juni 1657
tågade den svenske greven och
riksdrotsen Per Brahe med huvuddelen av kavalleriet och två kanoner söderut från Markaryd mot
Ängelholm.
Bron över Kägleån vid Errarp hade
rivits och svenskarna vadade över
ån, och slog tillbaka den danska
förvakten på 200 ryttare, som förföljdes till Ängelholms stadsport.
Efter kraftig beskjutning retirerade
svenskarna, och den 19 juli var de
tillbaka i Båstad.
Vid fyratiden på morgonen den
5 augusti möttes styrkorna åter.
Danskarna stod väster om staden
i nuvarande Skälderviken, och
svenskarna vid ån. Då bron över
Kägleån hade raserats, hindrades
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svenskarna att ta sig över av danskvänliga snapphanar. Så småningom tog sig svenskarna över ån, och
förföljde snapphanarna till stadsporten, där svenskarna återigen
stoppades och striderna övergick
i handgemäng och närstrid med
värja och pistol. Under hela dagen
sköt man på varandra från vardera
hållet med kanoner och musköter
utan att åstadkomma någon större
skada. Men det var omöjligt för
svenskarna att bryta igenom då
danska artilleriet behärskade området.
Svenskarna lyckades inte ta sig över
Rönne å eller storma Ängelholm,

medan danskarna inte kunde driva tillbaka svenskarna. Eftersom
svenskarna redan led av matbrist
kunde Brahe inte vara kvar i sin nuvarande ställning. På natten den 13
augusti vadade svenskarna tillbaka
över Kägleån, tillbaka mot Båstad
och vidare mot Laholm.
Lennart Eriksson
Källor:
* Ängelholmsbygdens lokalhistoriska förening
* Jan Moen: Luntertun – en försvunnen stads historia
* Jan Moen: Barkåkra – kyrkan, byarna, socknen

Glädjande nyheter...
Alla barn mår bra av att röra på sig
därför är vi i Barn och Ungdomsgruppen väldigt glada över att
hotade lekplatser får lov att vara
kvar. Lekplatserna i Skälderviken
och Pomona används flitigt vilket
är positivt för barnens lekande utveckling.
Vill du vara med och diskutera aktiviteter, miljö och framtidsplaner
för barn och ungdomar i byn eller
hjälpa till att förverkliga önskemål.
Kontakta oss på vår Facebooksida
eller ta kontakt med oss i byn! Du
bestämmer själv hur aktiv du vill
vara, vi tycker det är kul om fler vill
vara med och träffas! Sedan grup12

pen fick en nystart 2015 har vi fått
gjort en hel del. Vissa förändringar
går snabbt och andra kan behöva
mer tid därför kan det vara värt att
lyfta frågor nu som kan vara viktiga
för våra barn längre fram.
Vi är stolta medlemmar i byalaget
och ställer oss ibland frågan huruvida bybor är medvetna om vad
byalaget gör för vår närmiljö. Vi är
rörda över deras historiska kunskaper om byn och hur stort deras engagemang är för frågor som berör
oss alla! Stort tack för att ni finns
och stöttar upp Skäldervikens och
Pomonas tillvaro!

Byalaget bjuder även denna
sommar in till Gamla Hamnens dag och vi i Barn och
Ungdomsgruppen planerar
för en härlig dag med massa
skoj för hela familjen. Boka
redan nu söndagen den 3 juli.
Barn och Ungdoms gruppen
Jonna Karlsson
Malin Larsson

Skeldervikens Barn och
Ungdomsgrupp.
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Pratar du dari eller arabiska?
Det är den stående frågan
som vi dryga tiotalet volontärer ställt varje onsdag i tre månader, när de
asylsökande droppar in i
källarlokalen på asylboendet i Valhall Park. Efter en
halvtimme har vi fått ihop
3-4 grupper med tillsammans 20-25 personer och
då är det svenska som
gäller. Barn i alla åldrar
dyker också upp, men de
får hålla till ute i korridoren tillsammans med några självutnämnda lektanter
och lekfarbröder.
Inne i ”lektionssalen” flödar entusiasmen och alla syrier, irakier, afghaner med
flera faller med glädje in i talkörer för att försöka förstå vårt konstiga språk
och inte minst vårt alfabet. Ljudnivån kan bli ganska hög. Från början var det
ganska ostrukturerat men efterhand har vi fått någorlunda styr på vår insats.
Sen en tid samarbetar vi med ABF, som bedriver två utbildningar i veckan
med professionella lärare.
Vi har även utökat med en tisdagsgrupp för de som vill gå snabbare fram och
kan engelska. Vi trivs bra
ihop i vår informella grupp
och vi trivs bra ihop med
våra asylsökande. Dessa
tillfällen är verkligen stimulerande och gensvaret är
omedelbart.
Till det positiva hör även
tillfälliga möten på byn, vid
Valborgsbålet och som idag
på badbryggan med en syrisk familj med tre barn, som
vi kunde dela vårt kaffe med.
Till sist, vi har plats för fler. Vill du vara med maila mig
christer@arnrup.com
14

Cykelutlåning till asylsökande

Inför att asylboendet på Valhall Park,
gamla F10, skulle beläggas diskuterade kyrkans internationella grupp
i Barkåkra församling vad de kunde
bidra med.
Ganska snabbt utkristalliserade sig
två förslag. Cafémöten i Skäldervikens församlingshem och cykelutlåning.
I arbetsgruppen för cykelutlåning
sattes följande målbild upp. Ca 10
vuxencyklar och 15 barncyklar skulle
samlas in. Utlåningen skulle ske dagsvis och den skulle skötas av speciellt
utsedda bland de asylsökande.
Allmänheten var positiva till projektet så vi fick ganska enkelt det antal
cyklar vi önskade, till och med med
råge. De var i gott skick så det behövdes oftast bara lite olja och luft för
att få dem dugliga.
Leverans av cyklarna till F10 väckte
stor uppmärksamhet och avlastning-

en skedde under viss kaos.
Migrationsverket ställde välvilligt
lokaler till förfogande i en av källarna.
Utlåningen började i slutet av mars.
Efter viss intrimning av utlåningsprocessen har vi nu en bra fungerande arbetsmetodik. Ryggraden i
verksamheten är Nissar Ahmed och
Hussein Turkmani som syns bakom
skrivbordet på bilden nedan. De gör
ett fantastiskt jobb. De tar inte bara
ansvar för nuet utan kommer även
med förslag hur verksamheten skall
kunna förbättras och vara hållbar
över tiden. Exempelvis har de bestämt att personer med handikapp,
främst barn som går i skolan, skall få
ha cyklarna på ”långlån”.
Nissar och Hussein kommer från
Pakistan resp. Syrien och kan engelska vilket är en förutsättning. De har
också engagerat andra asylsökande
som gärna hjälper till med diverse
uppgifter.
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Verksamhetens
första utlåning är just
avslutad på bilden
till höger där Hussein
lämnat ut en cykel
till Abdul Abd Alstar.
Cyklarna lånas ut på
morgonen och skall
återlämnas på kvällen.
Vi har nu totalt ca
70 cyklar och det
tillkommer hela tiden fler. Behovet av vuxencyklar är störst. Samtidigt med att cyklarna används
kommer också diverse reparationsbehov. Hussein tar huvudansvaret för detta
men har även hjälp av andra asylsökande som är kunniga.
Cykeldisciplinen har förbättrats men ännu saknas en del. Det gäller framförallt
föräldrars uppsikt på sina cyklande barn och användning av hjälm.
Avslutningsvis kan konstateras att
projektet har lyckats över förväntan
och vi möts verkligen av uppskattning från de asylsökande. Glädjen i
barnens ansikten när de vinglar fram
på sina cyklar går inte att ta miste på.
Avgörande för detta är de asylsökande själva med Nissar och Hussein
i spetsen. Vad nästa steg i verksamheten blir är inte bestämt. Eventuellt
kommer cyklarna att fördelas så att
varje rum får en vuxencykel och en
barncykel på långlån med eget ansvar för skötsel. Om det blir så beror
bl.a. på om vi får in tillräckligt många
cyklar.
Tomas Eklund
Lars Hedén
Sandy Olsson
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Det nya Nöd- och Lufthuset
Kommunen har rivit den gamla toan
nere vid Gamla Hamnen och byggt en
ny och fräsch! Den invigdes för några
veckor sen, dock utan blåsorkester
och klippande av gult eller blått band.
Efter någon dag möttes vi tyvärr av
meddelandet ”Toaletten är ur drift”,
detta gäller även när Hp skickas till
tryck den7 juni. Öppettiderna är som
tidigare 15/5 - 15/9, alltså 1/3 av året.
Övriga tider lönar det sig inte heller
att springa till de nya toaletterna vid
Klitterhus eftersom de har samma öppettider. I år hade man på försök öppet redan från 29/4, men dessförinnan var det stopp. Öppettiderna kan
innebära fortsatta problem för bland
annat skol- och förskoleklasser som
ofta har undervisning vid stranden.
Vi har försökt få en kommunal cykelpump vid Torget, men det fanns

många skäl till att inte bifalla vår önskan. Nu blir det en vid den nya toan,
den funkar. Det blir en utmaning för
den som behöver pumpa sin rollator!
Kanske lika bra att ta bussen in till
Stortorget där det finns en pump i anslutning till den offentliga toaletten.
Rolf Malmström

Huset vi undrade över i förra nummert var Baugehus,
Valhallsvägen 52. Det var flera som visste det. Så här
ser det ut idag med flaggan i topp.
Nu undrar vi om ni känner igen någon på bilden
nedan? Eller kanske hela sällskapet.
Hör av dig till Kerstin Paulsson tel. 0431 - 208 39
Historiegruppen
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Välkommen till
Swedbank i Ängelholm.
Vi hjälper dig och din
ekonomi i både den lokala
och digitala världen.

Som medlem i Byalaget har du rabatt hos:
Vejby Trä & Bygg 20 % på trävaror 10% på butiksvaror
Färghuset Colorama 20 % rabatt på färg och lagertapeter.
(10 % vid köp och 10 % via bonuscheck)
10 % på hela vårt lagerförda sortiment.

Fluggers färg 20 % på färg 10% på övrigt
Nordsjö Ide´& Design 20 % på färg 10% på övrigt
Butikerna har en aktuell förteckning på byalagets medlemmar!
Inte en Hamnpost utan Sven Jons brygga.
Den 9 maj kom stora badtrappan på plats. Några
av de medverkand syns här, Bengt Bengtsson,
Toiny Böös, Nissar Ahmed, Hussein Turkmani och
Sandy Olsson.
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Trevlig badsommar!

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

100% DIGITALTRYCK
Ordförande

Toiny Böös

210 12

Sekreterare

Karin Dacke Thall

155 12

Kassör

(OCH EXPONERINGSMATERIAL)
Torgny Bergström

Barn o Ungdomsgrupp
Byastugegrupp
Grannsamverkan

Jonna Karlsson

0703 00 05 20

Malin Larsson

0704 52 44 01

Thomas Brorsson

20 191

Torgny Bergström

200 88

Mats Holm

Historiegruppen
Miljö o Naturgruppen
Pomonagruppen
Seniorgruppen

0709 42 14 30

Sven-Olof Hoffert

214 53

Kerstin Paulsson

208 39

Torgny Bergström

200 88

Anna Stina Arnrup

159 22

Carin Olsson

208 17

Tore Bernstrup

215 54

Arne Persson

212 45

Rolf Malmström

213 62

Lars Stavehaug
med stora möjligheter till personifierade trycksaker
Strand och Bryggrupp
Bengt Thomas Strandqvist
Lars Flodmark
Trafik o Kommunikation

200 88

218 69
159 05
215 67

Kent Johansson

0708 69 34 35

Kjell-Erik Olsson

208 17
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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
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Metallgatan 21 C, 262 72 Ängelholm Tel. +46 (0)431-834 40 Fax +46 (0)431-834 50

www.tryckservice.nu

