
�

Hamnposten
juni 2017

Gamla Hamnens dag

Söndagen den 2 juli klockan 10 till 15
• Fotoutställning från förr i tiden 

• Växtvandring med professor Mats Gustafsson kl 12

•	 Vad	finns	på	stranden	och	i	havet	med marinbiolog Kristin Johansson

•	 Tipsrunda för barn

• Grannsamverkan informerar om DNA-stöldmärkning

•	 Prova	på	segling	och	vindsurfing kl 10-12, 13-15

•	 Prova	på	Havskajak	kl 10-11, 14-15

•	 Åk	med	träbåtar	ett stycke upp i ån

•	 Fyrhuset	visas

•	 Skeldervikens	fiskeläge med bottengarn, Blekinge-eka och bilder från förr

•	 Barkåkra	Scoutkår	visar upp sig och lagar något gott att smaka på

• SIF dragkamp mellan A-laget och besökare kl 13

Alla är
välkomna!

ICA	Källan	och	Sofiero	kaffe bjuder på bulle och kaffe
Engelholmsglass och ICA Källan bjuder på glass

Gamla Hamnens dag ordnas av Skeldervikens Byalag
tillsammans	med	ÄSSS,	Barkåkra	Scoutkår,	SIF	och	Skeldervikens	Fiskeläge.

Vi ses i
  Gamla Hamnen
    Segelvägen 10

i Skälderviken
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Hamnposten nr 2 - 2017 Årgång 19
Hamnposten delas ut till samtliga 650 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. 

Sommar…
Sommar, sommar och sol… Nu har 
den kommit igen - sommaren! 

Ord med olika betydelser används 
mer eller mindre vid våra varieran-
de årstider. Ett högfrekvent ord un-
der vår och försommar är: Äntligen! 
Denna ljuvliga tid vi nu är mitt uppe 
i och som vi längtar efter under höst-
och vinterrusket, då regnet och snön 
står som spön i backen och stormarna 
viner kring husknutarna. - Stormarna 
ja. De viner ju inte bara runt husknu-
tarna, utan kanske i än högre grad 
över havet. Dess krafter är oberäkne-
liga. Ändå försöker vi människor trot-
sa den enorma styrka som en storm 
uppvisar.

Med en dåres envishet reparerar vi 
varje år bryggan på Sven Jons udde. 
Bryggan som vid varje storm givmilt 
lämnar ifrån sig ett antal flak, omfat-
tande sex namnade bräder, för att 
hopa sig i högar på stranden, i vän-
tan på att pojkarna i bryggruppen 
ska ta sig an dem och återbörda dem 
till bryggfundamentet! - ”Vilket slit”, 
tycker några. ”Att dom gitter”, säger 
andra. ”Dom får skylla sig själva som 

inte bygger en starkare brygga”, säger 
helt andra… Men här har vi poängen 
med Sven Jons Brygga, från vilken vi 
kan krypa i badet år efter år! Med ett 
antal svaga punkter, som lätt lossnar 
vid en storm, får vattnets enorma 
kraft fritt spelrum kring det viktiga 
fundamentet, som därmed inte ut-
sätts för bråkdelen av den påfrestning 
som skulle blivit fallet om brädflaken 
vore fastare förankrade och hindrade 
vattnets framfart! 

I sommar lär Sven Jons Brygga vara 
den enda hela bryggan vid Skäldervi-
kens strand inom tätorten Ängelholm! 
- Utnyttja det, go vänner!

Slit på bryggan för bad och rekreation. 
Den håller! 

Men glöm fördenskull inte bort ar-
rangemanget i Gamla Hamnen, sön-
dagen den 2 juli! Affischer om detta 
finns uppsatta i byn

Med detta önskar jag alla Hamnpost-
läsare en ljuvlig sommar. Ta väl hand 
om er och njut av den härliga årstid vi 
nu är mitt uppe i!

Toiny Böös, Ordf.
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Då har det hänt som vi vill slippa se, i början på maj har några roat sig med att 
förstöra på vår brygga.
Flaggstången avbruten och stoppad i grillen, livbojen kastad i havet, en av 
cykelkorgarna för klädombyte bortriven, nedskräpning m.m.
Det är tråkigt att behöva komma med pekpinnar men det är viktigt att vi alla 
hjälps åt att hålla koll på dessa busar och att vi allmänt påpekar när folk har 
dålig respekt för vår brygga och på att hålla rent efter sig och inte låter rester 
från pick-nicken ligga kvar. 

Brygg-marodörer

Sven Jons-udde skall vara en vacker, rolig och mysig plats att trivas vid.
Men vi låter oss inte nedslås, ny flaggstång, frälsarkrans och cykelkorg är på 
plats.

Glad badsommar!
Brygg-gruppen 
Bengt-Thomas Strandqvist
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Ännu en storm med mycket högt vat-
tenstånd, det nya normala verkar det 
som. Sven Jons brygga blev som van-
ligt lite avklädd men värre var det på 
Hunnabadet. Rampen ner till stran-
den sköljdes bort och all den sten som  
den var gjord av låg nu utströdd över 
nästan hel stranden. Vi vill inte ha ste-
nar på vår badstrand.

Byalaget kontaktade kommunens an-
svariga och så småningom fick vi till 
ett möte på stranden. Alla var överens 
om att denna typ av ramp inte är bra. 

Stormen Urd

Nu skissar kommunen på en fast ramp 
som skall klara kommande stormar. 
Den skall i så fall byggas i samband 
med att nya avloppsrör läggs i cykel-
vägen. Till nästa sommar skall vi för-
hoppningsvis ha en bra och hållbar 
nedfart till stranden.

Kommunen har kört och skrapat bort 
en del av stenarna på stranden men 
mycket ligger kvar, hur vi blir av med 
dem. En stenplockardag kanske? Hur 
många vill hjälpa till?

Miljö och Naturgruppen 
Torgny Bergström

Inspektion på 
plats. 
Geraldin Thiere,  
Erika Lennartsson 
och Anders Lundin 
från kommunen, i 
gula västar.
Toiny Böös, Tore 
Rosengren och 
Torgny Bergström 
(bakom kameran) 
från Byalaget.
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Helst vill man göra allt utomhus – även tvätta 
bilen t ex på garageuppfarten eller på gatan.

Men som de flesta vet är det ingen bra idé 
att tvätta bilen på asfalterade ytor. Det är inte 
heller tillåtet enligt miljöbalken.
Tvättvattnet som rinner ner i dag-
vattenbrunnarna renas inte utan 
rinner direkt ut i Skäldervikens bad-
vatten och i fiskevattnen i Rönne å och 
Rössjöholmsån.

Tvättvattnet innehåller flera miljö-
skadliga ämnen bl a rester av olja, 
asfalt, kadmium och krom. Dessutom 
ingår tensider och andra kemikalier   
i bilschampo och bilvårdsprodukter. 
Om man bara vill spola av bilen kan 
man möjligen göra det på en grus- el-
ler gräsmatteyta, men inte heller det 
är att rekommendera.

Bäst är att åka till en automattvätt 

Sol, sommar och uteliv!

eller  ”gör-det-själv-tvätt”. Teknik med 
recirkulerande tvättvatten tar bort 80-
90 % av föroreningarna. Vissa anlägg-
ningar har eget reningsverk och andra 
har åtminstone oljeavskiljare. Och 
naturligtvis bör man använda miljö-
märkta tvätt- och vaxningsprodukter. 
Vanlig såpa går också bra!

Natur- och Miljögruppen 
Anna-Stina Arnrup

Naturvårdshandläggare 
Ängelholms kommun 
Marja Nordin

Låt oss hjälpas åt att hålla tjuvarna borta!
Bostadsinbrotten i Ängelholm ser tyvärr inte ut att 
minska i omfattning, och Skälderviken har också 
drabbats av flera inbrott under det senaste året. 

Naturligtvis skall du själv göra vad du 
kan för att försvåra för tjuvar att ta sig 
in i din bostad. Men minst lika viktigt 
är att du har en aktiv grannsamver-
kan, där du och dina grannar hjälps 
åt med att hålla uppsikt över området 
och varandras hus. Anmäl dig också 
till Byalagets kostnadsfria Larmlista, 
där får du information om misstänkta 
aktiviteter i ditt närområde, tips på 
hur du skyddar din bostad mot in-
brott och vad du och grannarna kan 

göra för att hålla tjuvarna borta, samt 
rapporter från Polisen om begångna 
inbrott.

Skicka ett mejl till mgoholm@hot-
mail.com och anslut dig till Byalagets 
Larmlista!

Grannsamverkan 
Mats Holm
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Barn- och Ungdomsgruppen
Barn- och Ungdomsgruppen har god 
kontakt med parkförvaltningen i kom-
munen och vi är så tacksamma för att 
de vill träffa oss och hjälpa till att ska-
pa en fin och användbar närmiljö!

Just nu är vi extra tacksamma för ny-
asfalterade cykelvägar på Pomona där 
det även blivit en fantastisk asfalterad 
cykelväg utan hinder för dubbelvagn/
cykelvagn mot Lidvägen. Barnen är 
ute och åker inlines och cyklar för fullt 
på dessa fina vägar! Dessutom är fot-
bollsnäten intill lekparken lagade så 
nu stannar bollen där de ska vara!

Tack också för att vi även i år får 
njuta av hängmatta-biblioteket i  
Valhallsparken!

Pomonas egen Boule-bana finns på 
Valnötsvägen, tillgänglig för alla att 
spela på. Kommunen har skänkt en ny 
bänk så ta gärna med fika.

Fler överraskningar kommer till oss 
i sommar och vi i BoU-gruppen filar 
på hur vi de närmsta åren kan skapa 
naturliga träffpunkter i byn för våra 
ungdomar!

Vill ni vara med och påverka?  
Lämna gärna synpunkter och idéer på 
vår facebooksida Skeldervikens 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. 

Jonna Karlsson 
Malin Larsson
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En av årets första varma vårdagar 
anordnade vi i BoU-gruppen i all 
enkelhet en träff vid Gamla Ham-
nen! Vi grillade, lekte, spelade 
Varpa och umgicks! 
Det blev en toppendag och vi ser 
fram emot många fler träffar oav-
sett årstid!

Nästa gemensamma träff blir på samma plats 
i sommar då vi på byalagets initiativ och med 
lokala företagare och föreningar firar 
Gamla Hamnens dag.
Vi ses!
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På sportlovet erbjöd Barkåkra scoutkår 
scoutaktiviteter för skolungdomar. En 
av dagarna fick Fort Anna (scoutstu-
gan i Skälderviken) bland annat besök 
av en grupp från Errarps skolas fritids-
verksamhet. Den dagen var gynnsam 
för inneaktivitet och började med sko-
jiga lära-känna-lekar som gjorde att vi 
fick upp värmen. Därefter valde bar-
nen fritt mellan stationer där de fick 
prova på att tälja, knyta nyckelringar 
av paracord (färgglada nylonsnören) 
med makraméteknik eller att göra 
scouträtten krabbelurer. Dessa steks 
som små pannkakor, smakar socker-
kaka och serveras med sylt.

Givetvis lekte barnen loss i bollhavet 
också. Den andra dagen bjöd på strå-
lande väder och självklart uteaktivi-
tet. Det blev lekar, kasta lina, paracord 
och täljning igen. Vi gjorde upp en eld 

Barkåkra scoutkår bjöd in sportlovsscouter
tillsammans och tillagade, ja just det: 
krabbelurer. Inget smakar så gott som 
mat lagad över öppen eld! Barkåkra 
scoutkår välkomnar nya och gamla 
scouter till vår verksamhet. Vi vistas 
både ute och inne och har en varie-
rad och åldersanpassad verksamhet. 
Vi konstruerar och bygger och har 
aktiviteter som kretsar kring ungdo-
mars självkänsla, kritiskt tänkande 
och värderingar. Kåren äger även ett 
par båtar och i mån av intresse finns 
möjlighet att segla. Vi älskar läger och 
hajker och i sommar deltar kåren i ett 
stort nationellt scoutjamboree med 
22 000 deltagande scouter.

På hemsidan finns mer information 
om vår verksamhet: 

Lars Assarsson

www.barkakrascoutkar.se
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Rolf Malmström

När Darwin studerade liv i naturen

Så fann han att först dör de svagaste djuren.

De sämsta bland hjärnceller dör också först

Så öka din IQ och minska din törst.

Snapsvisan
Vid mitten av 1800-talet skrev Charles Darwin sin berömda och kontrover-
siella bok “Om arternas uppkomst genom det naturliga urvalet” Jag kom på 
att jag kunde applicera Darwins ideer på då hjärncellerna och skrev den här 
visan till SM i nyskrivna snapsvisor år 2001. Visan vann det året och följdes så 
småtingen om visor om Einstein och Linné.

Det naturliga urvalet
Melodi: Skånska slott och herresäten.

I sommar kan du se bilder i Barkåkra kyrka. Det är Kerstin Paulsson och Torgny 
Bergström från Skeldervikens byalags historiegrupp som letat bilder från förr och 
sen tagit nya som visar hur det ser ut idag. Vardagar 13-17 i juli.
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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 070 300 05 20

Malin Larsson 070 452 44 01

Byastugegrupp Thomas Brorsson 20 191

Torgny Bergström 200 88

Grannsamverkan Mats Holm 070 942 14 30

Sven-Olof Hoffert 214 53

Historiegruppen Kerstin Paulsson 208 39

Torgny Bergström 200 88

Miljö o Naturgruppen Anna Stina Arnrup 073 041 95 79 

Carin Olsson 208 17

Pomonagruppen Tore Bernstrup 215 54

Arne Persson 212 45

Seniorgruppen Rolf Malmström 070 971 87 77

Lars Stavehaug 218 69

Strand och Bryggrupp Bengt Thomas Strandqvist 159 05

Lars Flodmark 215 67

Trafik o Kommunikation Kent Johansson 070 869 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.


