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Hamnposten nr 1 - 2017 Årgång 19
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. 

Något från året som gick…
Så tog då även året 2016 slut! Dock 
hann nyårsklockorna knappt sluta 
ringa ut 2015 förrän Barn- och Ung-
domsgruppen bjöd till grillfest i Val-
hallsparken på nyårsdagen. Det blev 
en god uppslutning av barnfamiljer 
som fröjdade sig i parken och bidrog 
till att det nya året började på bästa 
sätt. 

Den traditionella avslutningen av julen 
hölls på torget den 10 januari. Dansen 
kring granen tråddes av dansvilliga 
barn och föräldrar. Även av mor- och 
farföräldrar för den delen. Dansen 
leddes som vanligt av vår musikaliska 
tomtemora Gull-Britt Rebbelstam, 
med hjälp av dragspelande tomtenis-
sar. Byatomten avslutade Knutsfesten 
med att dela ut ICA-Källans gottepå-
sar till ett 70-tal godissugna barn!

Festandet i byn var emellertid inte 
över med detta. Mitt i sommaren fira-
de vi Gamla Hamnens dag. Detta var 
Skäldervikens bidrag till Ängelholms 
firande av sitt 500-årsjubileum! Det 
blev en härlig fest med många trevliga 
inslag. De medverkande, förutom By-
alaget, var ÄSSS, Scouterna, Skäldervi-
kens Fiskeläge, Föreningshamnen, SIF, 
Mats Gustavsson, Kristin Johansson, 

ICA-Källan, Ängelholmsglass, Sofiero 
Kaffe, Låshuset, m.fl.

Lördagen den 26 november sparkade 
vi  igång julen i Skälderviken! Kring 
torggranen såldes lotter och servera-
des korv. Tomten satt i sin Tomtegrot-
ta och delade ut julklappar till barnen. 
Byatomten gick runt och delade ut 
Källans skumtomtar till alla barn som 
varit snälla. I affären serverades glögg 
och pepparkakor. Tipsrunda runt 
byn. I församlingshemmet sjöngs det 
och dracks kaffe och i pysselrummet 
ritade barnen egna julkort.

Utöver allt festande, kan jag nämna 
ett par andra viktiga saker som be-
handlades under året.

Ett stormöte i ÄSSS´s lokal den 19 maj, 
som föranletts av att kommunen i sitt 
förslag till Översiktsplan 2035, föresla-
git ett utredningsområde för framtida 
bebyggelse i Valhallskogen omfattan-
de ca 80.000m2. Efter genomgång av 
historik och den nuvarande situatio-
nen, uppkom livliga diskussioner, med 
många kloka synpunkter. Av förslag, 
ställda av styrelsen, röstade de ca 60 
närvarande, med bred majoritet för 
att Valhallskogen skulle förbli obe-
bygd. Detta beslut låg till grund för 
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yttrande över Översiktsplan 2035, 
till kommunen. Till kommunen har vi 
dessutom yttrat oss över deras ”För-
slag till Grönstrukturplan” och deras 
förslag till ”Detaljplan för Barkåkra 
55:1”.

Efter att förslag om tänkta förbätt-
ringar på Sven Jons udde sänts till 
kommunen ställde kommunala tjäns-
temän upp tillsammans med oss för 
en rundvandring på udden. Många 
av våra förslag har redan förverkligats 
exempelvis den nya grillplatsen. Vi 
åtog oss själva att snickra ett nytt 
jordfast bord. I början av augusti ge-
nomfördes slåttern med efterföljande 
räfsning på udden.

Bryggan höll rätt bra för vinterns stor-
mar. Endast ett tiotal flak for upp på 
land. Den stora insatsen på bryggan 
är i- och upptagandet av trappan, 
men även detta gick som en dans!

På grund av den trassliga trafiksitua-
tionen på Kungsgårdsleden (väg1710) 
tillställde vi  kommunen och Trafikver-
ket en bildserie över trafikfällor på 
nämnda led, från utfarten vid Pomo-
na, till Barkåkra kyrka. Det enda som 
gjorts hittills är att hastighetsgränsen 
sänkts med 10 km/tim. och att en ny 
bussficka byggts vid busshållplatsen 

vid avtagsvägen mot Skepparkroken/
Björkhagen.

I Byastugan har vi satt upp en vägg-TV, 
vilket gör det enklare att visualisera 
en föredragning.

Skånebyn på Pomona har fått ny as-
falt och Parkförvaltningen har lovat 
att ersätta den åldersstigna granhäck-
en med samma trädslag som bildar en 
allé upp mot och längs Kungsgårdsle-
den.

Vi har stått för ett antal föredrag på 
tisdagskaffet i församlingshemmet. 

Fått kommunen till att ställa ut några 
bänkar till på torget. Kan vara bra inför 
vårens och sommarens Boulespel!

En viktig uppgift, som även i år skötts 
på ett föredömligt sätt, är informatio-
nen med polisrapporter och tips om 
hur man förhindrar inbrott. Grann-
samverkan har säkert genom sitt ar-
bete sett till att inbrottsstatistiken 
även förra året hållits nere.

Till sist kan nämnas att vi tillskrev kom-
munen ett önskemål om öppethållan-
de av nya toaletten i Gamla Hamnen. 
Mer om detta på sidan 17.

Detta var ett axplock av vad som före-
varit under 2016!

Toiny Böös

Gamla Hamnens dag. Det blev en uppskattad träff som redan känns som en tradition.
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Omstridda planer för nya bostäder 

Kommunens planering har rullat på 
under 2016, med sikte på en enpro-
centig befolkningsökning om ca 400 
personer per år, vilket skulle innebära 
ca 48 000 invånare år 2035. Detta har 
för vår kommundel återverkat såväl 
i den långsiktiga Översiktsplan2035 
(ÖP 2035), som i den påbörjade 
detaljplaneringen för utbyggnadsom-
rådet kring Barkåkra station.  Vi i bya-
laget har sett oss manade att yttra 
oss till kommunen i dessa ärenden.

I det bearbetade förslaget till ÖP 
2035 som presenterades i våras hade 
plötsligt tillkommit ett 8 hektar stort 
utredningsområde för bostadsbebyg-
gelse i en fjärdedel av Valhallssko-
gen. I byalagets yttrande tog vi klart 
avstånd från detta, helt i konsekvens 
med vår mångåriga kamp för beva-
rande av denna skog och med mas-
sivt stöd av bybornas synpunkter vid 
ett välbesökt stormöte i ÄSSS klubb-
stuga den 19 maj.

Länsstyrelsens yttrande om ÖP 2035 
var inte nådigt. Man ansåg bl a att 
handlingarna är otydliga och svårtol-
kade och därför inte kan ge vägled-
ning för kommande detaljplanering. 
Länsstyrelsen pekade bl a på att 
detaljplanering för utbyggnadsområ-
den vid Skepparkroken, Skälderviken/ 
Valhall och Barkåkra kommer att 
bli problematisk, eftersom planen 
ej redovisat hur ett antal utpekade 

riksintressen enligt miljöbalken kan 
tillgodoses (Friluftsliv, Rörligt fri-
luftsliv och Kust). Planhandlingarna 
anses på åtskilliga punkter strida 
mot lagkrav i 2 och 3 kap plan- och 
bygglagen. Sammanfattningsvis bör 
de granskade handlingarna bearbetas 
och därefter granskas på nytt. 

I början av oktober var det dags att 
lämna samrådsyttrande angående 
det omfattande detaljplaneförslaget 
för området kring Barkåkra station. 
Här vill Peab bygga ca 450 bostäder, 
dels i villor ovanför Strandängs-
vägen, dels i ett tjugotal fem- till 
åttavåningshus invid stationen strax 
ovanför Skepparkroken. Byalaget 
erinrade om våra synpunkter från 
maj 2010 angående den fördjupade 
översiktsplanen (FÖP Barkåkra), att 
betesängarna mellan Skepparkroken 
och Stenelid bör bibehållas som ett 
större grönstråk, samt att tät och 
hög bebyggelse bör uppföras när-
mare Valhall park. I höstens yttrande 
påtalade vi även behovet av gena och 
attraktiva gång- och cykelvägar till 
stationen, samt efterlyste åtgärder 
mot den alltmer ansträngda situatio-
nen för samtliga trafikantslag på väg 
1710.
I Länsstyrelsens samrådsyttrande 
angående Barkåkra-planen hänvisar 
man till sina invändningar alltsedan 
FÖP Barkåkra bl a beträffande explo-
atering i strid med flera riksintressen, 
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mot den otillräckliga gröna kilen mel-
lan Skepparkroken och Skälderviken 
och mot att den planerade utbyggna-
den kan anses som en komplettering 
av befintlig tätort.
Sammanfattningsvis kan vi konsta-
tera, att många och långvariga duster 
mellan kommun och länsstyrelse 
torde återstå, innan planerna kan 

spikas och spadarna eventuellt kan 
sättas i marken kring Barkåkra station 
eller Stenelid. Hur det blir med bo-
städer i Valhallsskogen torde likaså 
vara skrivet i stjärnorna.

Tore Bernstrup

Knutsfest Söndagen den 15 januari dansar 
vi ut julen på Skäldervikstorget.
Festligheterna börjar klockan 
16.00 och beräknas pågå en 
timme.
Vi hjälps åt, ICA Källan bjuder på 
glögg och pepparkakor och got-
tepåsar till barnen förstås.
Skeldervikens byalag ber tomten 
komma och ser till att allt fungerar.
Och du kommer och ser till att det 
blir en trevlig knutsfest!

Välkomna!

Onsdagen den 8 februari klockan 19 i ÄSSS klubbhus.
Verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och förslag till val står på
dagordningen. Allt finns att läsa om på vår hemsida www.skelderviken.se
10 dagar före årsmötet.

Tony Jörgensson berättar om tillkomsten av “Skelderwikens brygghus” 
ICA Källan bjuder på kaffe och bulle.

Välkomna!

Årsmöte
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Barn och  Ungdomsgruppen

Vi tycker det är roligt att skapa till-
fällen för familjer att mötas i byn. 
Därför var vi även 2016 med och 
planerade aktiviteter under Gamla 
Hamnens dag. Vi fick en fin dag med 
glass, snäck-konst, knopar och tips-
runda! Det har förhoppningsvis blivit 
en tradition som vi kan planera för 
varje sommar! Missa inte årets Gam-
la Hamnens dag, håll utkik på byala-
gets hemsida och på vår Fb-sida ef-
ter kommande aktiviteter.
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Skeldervikens Barn och 
Ungdomsgrupp.

Under 2016 har Skeldervikens Barn- 
och ungdomsgrupp träffats och dis-
kuterat framtida aktiviteter för våra 
barn och ungdomar i Skälderviken 
och Pomona.

Ska vi tillsammans göra något för 
våra äldre barn, samarbeta för en 
aktiv och stimulerande närmiljö 
t.ex. en hinderbana, skatepark, klät-
tervägg eller något annat kul?

Det vore härligt att höra vad era 
barn och ungdomar får för idéer när 
ni pratar om detta.

Lämna gärna synpunkter och idéer 
på vår Facebooks hemsida- Skelder-
vikens barn och ungdomsgrupp.

Vill du vara med på våra träffar är 
det bara för dig att ta kontakt med 
oss i byn eller via Fb. Du bestämmer 
själv hur aktiv du vill vara, vi tycker 
det är kul om fler vill vara med i 
BoU-gruppen! Sedan gruppen fick 
en nystart 2015 har vi fått gjort en 

Tjugondag Knut 
Vi är med och dansar ut granen 
på torget den 15 januari och 
hoppas att många familjer tar 
sig dit och sjunger, dansar och 
umgås!

hel del. Vissa förändringar går snabbt 
och andra kan behöva mer tid där-
för kan det vara värt att lyfta frågor 
nu som kan vara viktiga för våra barn 
längre fram. 

Vi välkomnar det nya året och hoppas 
på många härliga stunder att ses i vår 
by! Ta hand om er!

Vänliga hälsningar 

Skeldervikens Barn- och Ungdoms-
grupp
Jonna Karlsson, Malin Larsson
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En efterlängtad vägsträcka
Vägen mellan Skälderviken och Äng-
elholm blev efter många år färdig 
1928. Langenheim höll på att utreda 
och diskutera i minst 20 år. Resorna 
till Kristianstad var dryga. De började 
kl. 6 på morgonen och slutade på 
kvällen. Länstyrelsen var till att börja 
med oförstående och Errarps bönder 
hårdbearbetade. Det var nog inte så 
lätt att rucka på privilegier, förvärvade 
efter deltagandet och bekämpande 
av flygsanden på 1700 – talet. I Skäl-
derviken var meningarna delade, men 
många hjälpte till i arbetet. Bland de 
flitigaste var källarmästare Alfred 
Jönsson, som bl.a. inkasserade bidra-
gen. Det var från 10 kr upp till 400 kr. 
Energiske Joel Ahldin hann blott se 

de första träden för vägbygget fällas. 
Frågan avgjordes slutligen genom ett 
beredskapsbidrag.

Vägen var från början en stig genom 
skogen, en bro över Errarpsån, ”Röde 
Bro” bestående av ett par plankor och 
fortsatt stig längs Rönneå vid Lunter-
tun och sedan genom skogen till Äng-
elholm.

Källarmästare Adolf Linderoth på 
Värdshuset Hoppet hade redan 1895 
försökt iståndsätta en ny bro men 
Hamnbolaget kunde i sitt upplös-
ningstillstånd inte bevilja detta. Lin-
deroth hade redan skaffat timmer 
och påbörjat pålningsarbetet men 
fick inte fortsätta.

Utsikt från höjden i Luntertun över Rönneå. Gården till höger med 
Luntertunstugan. Vägarna är bara sandstigar.
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En bättre bro byggdes så småningom 
och den låg nedanför kvarteret Ålun-
da, där Röde Bro legat.

För att komma till Ängelholm med for-
don hade man förut varit tvungen att 
färdas upp till Häradsvägen (Errarps-
vägen) och fram till Rebbelberga och 
vidare ner till Ängelholm.

Man förstår att den nya sträckan var 
efterlängtad. Langenheim och Alfred 
Jönsson skrev efter överlämnandet 
till Bjäre Härads Vägstyrelse brev om 
önskemål. Vägvisare borde sättas upp 
i Ängelholm där Danielslundsvägen 
avviker från Storgatan. Skyddsräcke 
vid Errarpsån eftersom vägen gör en 
krök runt kvarteret Ålunda. Risken 
fanns att man körde rakt fram och ner 

i ån. En stor önskan givetvis en ny bro 
så att vägsträckan blev rak. Utreda 
problemen vid Skäldervikens Järn-
vägsstation. Väglagningssättet, som 
förekommit under sommaren 1930 
har nära nog tvingat fotgängarna att 
gå mitt på vägen. Allt för grovt väglag-
ningsmaterial hade använts. Det hade 
varit stadig jämmer, särskilt med hän-
syn till damernas ömtåliga fötter och 
skodon. Med tanke härpå  framträder 
en gångbanas behövlighet.

Önskemålen var många och under-
tecknades av Max Langenheim och 
Alfred Jönsson.

Historiegruppen 
Kerstin Paulsson

Den nyanlagda vägen till Ängelholm i början på 1930-talet.
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Rolf Malmström

Lutfisken var ej särskilt lyckad,
ty den vi fick var en blöt en.
Skinkan var seg och torr och trådig
och det var röta i nöten.
Vår räddning blir
Ett elixir
Som vi kan inta ihop med bir.
Viktigast är att vi får skåla.
Jag tror vi skiter i gröten!

Snapsvisan
Såhär ett par veckor efter helgerna vågar man kanske sjunga en 
visa som egentligen är avsedd för julbordet men som kanhända 
inte skulle uppskattas efter förtjänst av värdinnan.

Visa vid juletid.
Melodi: Hej tomtegubbar.

Diskussionen om vad ån heter som 
som rinner ut i  Rönneå i på gränsen 
mellan Skelderviken och Luntertun är 
över. Den har engagerat många ge-
nom åren. Nu kan vi glömma Lillån, Er-
rarpsån, Kägleån och Lilla å (som min 
mormor kallade den). Kommunen har 
satt ner foten, allt som eventuellt står 
på gamla kartor skall glömmas, det 
var något som blev fel en gång.
Nu blev det Rössjöholmsån som rin-
ner under Käglebron. Då blev det inte 
så bra att ha kvar namnet Käglebron. 
Ett nytt namn skulle till på bron.Det 
hördes en del förslag som var sådär, 
så Kerstin Paulsson och jag skickade in 
förslaget Ålundabron till kommunen. 
Vi var inte ensamma om att tycka att 

Ålundabron detta var det rätta namnet på bron. 
Den har kallats så av många äldre 
skälderviksbor eftersom både huset 
och kvarteret nedströms på skälder-
vikssidan heter Ålunda.
Nu har förslaget vänts och vridigt på 
i namnkommittéer, Kommunstyrelse 
och fastställts av Kommunfullmäk-
tige.
TorgnyBergström 

Före-
gångaren 
till Ålun-
dabron, 
Rödebro 
på karta 
från 1920



��

Sven Jons Udde en plats som betyder 
mycket för oss bybor. Där möts vi un-
der såväl sköna sommardagar som en 
vacker vinterdag. Där sitter vi ner och 
njuter av havet och den vackra vyn. 
Ja, platsen är viktig att värna och skö-
ta för att vi skall ha den sköna livskva-
litet som vi vill ha i vår by. Bryggan är 
en del i detta men även vår nya grill-
plats. Den utnyttjas väl och har nu för-
setts med ett nytt grillbord och därtill 
hörande grillborste. En borste som 
ännu hänger kvar och inte fick fötter 
till någon privat trädgård. Det visar på 
respekt för våra gemensamma saker. 
Låt oss verka för att det fortsätter så, 
vilket inte är självklart i dessa tider. 
Vår egen ”Walk of Fame” – bryg-
gan alltså – förärades med ca tio nya 

namn under året och nu finns det en-
dast plats för ett tiotal till. Hör av er 
om ni vill vara med. Snart är det för 
sent. Tycker du att vi borde förbättra 
något kring Udden så hör gärna av dig 
till oss i Brygg-gruppen. 

Nu håller vi tummarna för att vinterns 
stormar håller sig borta och att vår 
brygga står redo inför nästa säsong. 
Vinterbad är fullt möjligt för hugade 
och grillen är tillgänglig hela året. 

Brygg-gruppen

Bengt Thomas Strandqvist

PS 
Stormen Urd lyfte de löst spikade 
flaken och vi spikar tillbaka dem till 
våren. Inga fler stormar tack.

DS 

En grillplats där borsten får hänga kvar!
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En tio-årig saga……………

För lite drygt 10 år sedan började jag och Ulrika Sellin skissa på 
en utbyggnad av Lingvallens idrottshall. Mycket hade hänt inom 
gymnastiken sedan idrottshallen stod klar 1990. Gymnasterna blev 
duktigare och duktigare – man behövde längre ansats och framför 
allt, högre till taket.
Resan därifrån till idag har varit som en berg- och dalbana. Lingvallen 
som ägs av Gymnastikförbundet Syd är en ideell organisation dvs fören-
ing och styrs av en styrelse. Personerna i styrelsen har bytts ut, många 
frågeställningar har diskuterats och man har vänt och vridit på sig.
För 2 år sedan hade vi en ritning på en toppmodern gymnastikhall, en 
styrelse som trodde på projekter, en verksamhet som ökade år från år 
och då ansökte vi om kommunal borgen till projektet. Denna beviljade 
kommunen hösten 2014 och vi kunde börja projektera på riktigt. 
Med hjälp av Ulrika, Hans Nilssons AB, Lars Stanley mfl togs ett anbuds-
underlag fram. Detta lämnades till 3 oberoende projektörer. Anbudet 
gick till Leeman Entreprenad, vilket vi idag är oerhört tacksamma för. 
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Byggstarten skedde i oktober 2015. Projektet kunde haft lite mer tur 
med vädret………… Hösten var blöt och marken där hallen skulle byggas 
var blöt i sig. Mycket massor fick grävas bort, pumpar fick pumpa dygnet 
runt och de killarna som gick ute och jobbade var byggets hjältar i det 
skedet.
Många har ”kraxat”under projektets gång – ”inga tidsplaner när det gäl-
ler byggen hålls”, ”inga budgetar håller” mm. Detta kom inte att gälla 
vår hall. Magnus, Lars och deras gubbar hos Leeman Entreprenad fixade 
både det ena och det andra. 
På kvällen den 30 september stod hallen färdig att tas i bruk och in stor-
made den första föreningen. Oj, vilken glädje! En vecka senare invigdes 
hallen av Stig Andersson från Ängelholms kommun, Bengt Borg som GF 
Syds ordförande och Pelle Malmborg som representerade Svenska Gym-
nastikförbundet.
I dag har Lingvallen en av Sveriges finaste gymnastikhallar, en hall för 
friståendeträning, en hall för motiongympa-dans-yoga mm, en liten sal 
för kurser-barngympa mm och en teorisal till alla våra kurser. Detta ger 
massor av möjligheter för framtiden. Lingvallen kan återigen ta emot 
gymnaster från bredd till elit.
Gymnastikförbundet Syd vill tacka alla inblandade i projektet för ett väl 
fungerade samarbete, massor med stöttning och många glada tillrop.

För GF syd och Lingvallen
Kajsa Wedberg
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Full fart på Valhall!

Språkträningen för asylsökande har 
rullat på även över sommaren, och 
vi har nu (i början av december) av-
verkat runt 60 tvåtimmars lektioner 
i de båda grupperna. Det har varit 
övervägande kvinnor som deltagit, 
och många har gjort imponerande 
framsteg. Vi passar förstås också på 
att informera om Sverige, och nyfi-
kenheten – och ibland också förvå-
ningen - är stor, när vi berättar om 
hur det är att leva i vårt land. 

Den 5 oktober kunde vi, tack vare en 
generös privat sponsor, arrangera 
en halvdags bussutflykt för ett 50-tal 
glada resenärer. Turen gick till Tore-
kov, Hovs Hallar och Båstad, under 
ledning av en jätteduktig guide, som 
ställde upp ideellt. Ett par engelsk-
kunniga boende klarade av tolkning 

till arabiska och dari, solen strålade, 
(fast vinden var lite väl kylig, tyckte 
många…), och saft och kanelbullar 
försvann i ett huj. Ett välkommet av-
brott i den tämligen gråtrista varda-
gen på förläggningen!

Ibland får vi volontärer frågan: ”hur 
orkar ni?”, och svaret är enkelt: vi får 
ut så otroligt mycket själva av kontak-
terna med alla dessa fina människor, 
och det är det som ger oss energi 
och inspiration. Ibland har person-
liga vänskapsband knutits, vilket ger 
ytterligare spännande erfarenheter. 
Om du som läser detta vill testa hur 
det är att jobba med språkträningen 
på Valhall, så hör av dig! Vi kan 
garantera att du får uppleva sådant 
som du aldrig drömt om innan!

Mats Holm

Solsken och snålblåst på Hovs Hallar för ett femtiotal glada resenärer.
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En åretrunttoalett i gamla hamnen
I böjan på sommaren stod den klar, 
vår nya vinterbonade toalett. För-
sedd med elektricitet som den nu är 
klarar den av att öppna dörren med 
en knapptryckning och skölja av våra 
händer bara genom att vi sträcker 
fram dem. Sen är det naturligtvis ljus 
både inne och ute, och värme så att 
inte vi och vattnet fryser. Och som en 
extra finnes är den försedd med en 
luftkompressor som ger oss möjlighet 
att pumpa våra cyklar, barnvagnar, 
rullebörar och annat luft i hjulen.

Allt har varit till stor glädje för oss by-
bor och alla andra som tycker om att 
röra sig utmed denna vackra del av 
Ängelholms kommun.

Det var därför lite tråkigt när toalet-
ten vinterstängdes i september. Då 
kontaktade vi parkingengör Hanna 
Hanzén och erbjöd oss att vi i Skelder-
vikens byalag kunde titta till toaletten 
varje dag, städ och hålla snyggt, om 
toaletten fick vara öppen för allmän-
heten även under vinterhalvåret. Det 

dröjde inte länge förän vi fick beske-
det, att det var en bra ide och så satte 
vi igång. Vi är fyra som delar på upp-
giften och tog var sin vecka med ett 
rullande schema.

Nu är det så att alla politiska partier i 
Ängelholm tycker att vi skall satsa mer 
på turism hela året och inte bara på 
sommaren så därför rådde full enig-
het i budget för 2017 om att toaletter 
skall vara åretruntöppna.

Den 9 januari 2017 övertar kommu-
nen själv toaletten och städar dagli-
gen. Det hindrar inte oss alla från att 
hjälpa tiil att hålla snyggt och se till att 
toaletten inte används till att rensa 
fisk i eller som sovplats. Automatdör-
ren krånglar tyvärr emellanåt, vi är 
några som vet hur man rättar till det 
och kommer att titta till när vi har vä-
garna förbi.

Tore Rosengren, Lars Asarsson
Carin Olsson, Torgny Bergström
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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

Butikerna har en aktuell förteckning på byalagets medlemmar!

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
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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 da-
gar i veckan, året runt.
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Ordförande Toiny Böös 210 12

Sekreterare Karin Dacke Thall 155 12

Kassör Torgny Bergström 200 88

Barn o Ungdomsgrupp Jonna Karlsson 0703 00 05 20

Malin Larsson 0704 52 44 01

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 Anna Stina Arnrup 159 22

Carin Olsson 208 17

Pomonagruppen Tore Bernstrup 215 54

Arne Persson 212 45

Seniorgruppen Rolf Malmström 213 62

Lars Stavehaug 218 69

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.


