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Årsmöte torsdagen den 27 januari
Kl.19.00 i matsalen på Errarps skola

Skeldervikens Byalags trafikgrupp och styrelse har fått många 
påstötningar om att hastighetsbegränsningen 30 km i timmen på 
Valhallsvägen vid skolan borde fortsätta till Fyrhustunneln (Mesanvä-
gen). Vad säger årsmötet?

Skäldervikens egen marinbiolog Kristin Johansson kommer och berättar 
om vad som finns i Skäldervikens vatten.

En bild från den kallaste december på mycket, mycket länge.



�

Hamnposten nr 1 - 2011 Årgång 13
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.  Teckningar: Bertil Lindblom 

Det blev julgran denna julen också 
och Knutsfest med!
”Projektering av Torget pågår” var 
svaret i november, när Torgny ringde 
och undrade om det var lönt att vi sat-
te upp gran på torget i Skälderviken.

Torget i Skälderviken har ju varit en 
av de frågor som engagerat oss som 
bor i byn mycket under de 12 år jag 
varit ordförande i Byalaget. Våra för-
hoppningar om en uppsnyggning har 
ju grusats många, många gånger. Löf-
ten har brutits och inget har hänt. Nu 
tror jag att det blir av! I juli fanns det 
ett utkast till ritning som vi fick ta del 
av och som sedan bearbetats.  Det 
förslag som nu sitter uppe på vår an-
slagstavla och som de flesta tycker är 
bra, skall genomföras och stå färdigt 

till våren, enligt Tekniska kontoret. 
(hoppas vi inte blir lurade en gång till) 
En yta mot Valhallsvägen med träd 
och sittplatser, parkering i mitteln och 
en grön ”park” mot Källan. Hoppas nu 
att allt skall falla på plats snabbt!

Pomona har varit en del av Skeldervi-
kens Byalag ett par år nu och jag tyck-
er att det slagit väl ut. Det gäng som 
engagerat sig i styrelser och grupper 
gör ett fantastiskt arbete och har 
verkligen tillfört något. Att kreativi-
tet och arbetslust fanns i det ”gamla” 
gänget visste jag och nu är det be-
kräftat att även Pomonaborna tillhör 
de som vill vara med och arbeta för 
vår del av Ängelholm. Glöm inte att 
det alltid finns plats för nytt folk och 
nytänkande i grupperna!

Thomas 
Brorsson 
Ordförande
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Backspegeln

Vad hände andra halvåret?
- Grannsamverkansgruppen har 
arbetat för utökning av samverkans-
områdena samt genomfört utbild-
ning för att lära oss att förbättra vårt 
inbrottsskydd.

- Historiegruppen har studerat byns 
historia och förberett en utställning 
på Ängelholms Lädermuseum i Hem-
bygdsparken under 2011 med temat 
“Skäldervikens historia”.

- Natur- och miljögruppen har slagit 
gräset på Sven Jons udde, vandrat 
längs stranden för att studera väx-
ter och då hittat en i området inte 
tidigare observerad växt, Strandbeta, 
samt arrangerat utflykt med svamp-
plockning.

 - Seniorgruppen har utvärderat den 
enkät som gjordes i våras för att ta 
reda på önskade aktiviteter hos 65-
plussare. Historia och hälsovård var 
det mest önskade. Under hösten har 
tre föreläsningar på dessa teman hål-
lits i församlingshemmet. 

- Skogsgruppen har genom ytt-
rande över detaljplanen, skrivelser, 
insändare och dialog försökt förmå 
kommunen att välja en annan och 
bättre placering av en ny förskola 
än Valhallsskogen. Hittills har dessa 
ansträngningar varit förgäves.

- Strand- och bryggruppen har 
försökt få politiker att infria löftet att 
bekosta en ny brygga, men hittills 
utan framgång. 

- Trafikgruppen har utverkat löfte av 
kommunen om förbättrad belysning 
längs gång- och cykelvägen mellan 
Apel- och Päronvägen

- Styrelsen har samverkat med skol-
ledningen för att åter få till stånd en 
Barn- och ungdomsgrupp i byalaget, 
hållit möten och stöttat gruppernas 
arbete samt anskaffat och rest den 
julgran som kommunen numera inte 
ombesörjer.

- Kommunen har i samverkan med 
byalaget genomfört “tätortsvand-
ring” men ännu inte kommit till skott 
med att bygga om torget.

Dubbelspåret genom Skälderviken 
blev färdigt under hösten, i alla fall 
nästan färdigt.

Lars Flodmark 
Sekreterare
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”Det är ett hål i asfalten, det är en 
gatlykta som inte lyser och det skulle 
behövas en papperskorg här så att 
hundägarna kan slänga sina påsar”. 
Ungefär så kan det låta när kommu-
nens politiker och tjänstemän blir 
uppringda av engagerade medbor-
gare.

För att få ett vidare perspektiv på fel, 
brister och idéer om vad som kan vara 
av värde för dem som bor i ett om-
råde, genomfördes en ”Tätortsvand-
ring” den 12 oktober.

Det är första gången den här typen 
av ”fördjupad demokrati” genomförs 
och vi och Strövelstorp är pilotorter. 
Med på vandringen var politiker och 
tjänstemän från Tekniska nämnden, 
Byggnadsnämnden, Fritidsförvalt-
ningen och representanter från grup-
perna i Skeldervikens Byalag. På kväl-
len var det ett möte i Errarps skola dit 
alla var välkomna.

Några veckor före vandringen hade 

alla i Skälderviken och Pomona, ge-
nom en lapp i lådan, fått information 
om Tätortsvandringen och de 21 frå-
gor som Byalagets grupper ville ta 
upp. Alla uppmanades också att passa 
på att komma med egna frågor, vilket 
resulterade i ytterligare 45.

Alla frågor diskuterades på mötet på 
kvällen och en sammanställning av 
svaren är utlovad. Det skall också bli 
en uppföljning till våren.

Kent Hasselgren, chef för Tekniska 
Kontoret, informerade om att det är 
viktigt att vi som ser fel och brister gör 
en Felanmälan. Det gör man på kom-
munen hemsida www.engelholm.se 
(längst ner) eller ringer kommunen 
växel 87 000.

Vi som har idéer går via Åsikten, 
också det på www.engelholm.se 
(längst ner) eller skickar ett brev till 
Åsikten, Ängelholms kommun, 262 80 
Ängelholm.

Torgny Bergström / Styrelsen

Tätortsvandring
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Tekniska kontoret har, utan någon 
kontakt med Byalaget, tagit fram en 
lekplatsplan med syftet att minska an-
talet lekplatser. 

I Skälderviken och Pomona föreslår 
man följande:

Rosenvägen, Apelvägen och Plomo-
net/Körsbärsvägen bibehålles i stort 
sett oförändrad.

Valhallsparken och Åkerövägen av-
vecklas under de närmaste åren. (pre-
liminärt år 2015)

Tennisvägen utvecklas och byggs ut. 
(preliminärt år 2015)

Vi känner i Byalagets styrelse att vi 
kanske borde agera i frågan, men vi 
saknar en grupp för frågor som rör 
barn och ungdom. 

Med andra ord välkomnar vi barnför-
äldrar som har lust att engagera sig. 
Hör gärna av er till undertecknad eller 
någon annan i styrelsen.

Thomas Brorsson 
Ordf.

Har vi för många lekplatser?

Vi är många som har fina stunder i Valhallsskogen, 
vare sig det gäller lek, promenader, svampplockning, 
löpning, ridning eller ”bara-vara”. 

Apropå ridning, som är ett trevligt inslag, så är det 
viktigt att undvika ridning i framför allt motionsspå-
ret. Nu när marken fryser till blir det särskilt farligt 
och det är mycket lätt att vricka fötterna på alltför 
ojämnt underlag. Sedan tidigare har vissa stigar av 
hävd sparats från ridning. Höststormarnas framfart 
de senaste åren har gjort några av de ”gamla ridsti-
garna” otydliga och nya ryttare känner kanske inte 
ens till dem. 

Även om ägaren, Valhallskonsortiet, ansvarar för 
skogens skötsel så vill Skogsgruppen inom Byalaget 
lyfta fram och med frivillighet försöka lösa problem i 
skogen eller få till förbättringar. I samband med den 
nyligen genomförda tätortsvandingen har nu kom-
munen lovat att ta bort stolpar, kablar och armatu-
rer i motionsslingan.

Ulla Göransson  och Torgny Bergström 
för Skogsgrupp och Miljö o Naturgrupp

Valhallsskogen
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Byalaget har yttrat sig i frågan såväl 
i detaljplanearbetets samrådsskede 
som i form av ett utställningsyttran-
de. Som även har framgått av insän-
dare i NST/HD så välkomnar vi en ny 
förskola, men vi anser att intrånget i 
skogen är mycket olyckligt. Denna del 
av skogen har ju planlagts som natur-
park just för att motverka framtida 
exploatering.

I våra yttranden har vi efterlyst en 
ordentlig analys av lokaliseringsal-
ternativ för förskolan. Vi anser bl.a. 
att en lokalisering invid Errarps skola 
har avvisats alltför lättvindigt. I ut-
ställningsyttrandet beklagade vi, att 
byggnadsnämnden helt bortser från 
de massiva protesterna från berörda 
fastighetsägare och från byalaget. 
Vi noterade vidare, att länsstyrelsen 
betonat skogens värde för det rörliga 
och tätortsnära friluftslivet och att 
den bör bevaras i sin helhet för detta 
ändamål.

I stadsarkitektkontorets utställnings-
utlåtande redovisades till slut de fem 
alternativa lokaliseringar som stu-
derats utöver den aktuella – Errarps 
skola, där man inte vill föregripa plan-
läggning för ev. utbyggnad av skolan; 
betesängen (idrottsområdet) vid Äng-
vägen, som upplevs som kontroversi-
ellt p.g.a. utsiktsfrågor m.m.; parkom-
råde vid järnvägen (Lövängen), som 
ligger för nära järnvägen, sämre miljö; 
Valhallskogens norra del, där kom-
munen inte är markägare, samt vid 
Lingvallen, där man inte vill föregripa 
kommande planering.

Vi kan än en gång beklaga, att dessa 
alternativ inte togs upp till diskussion i 
ett programskede innan planförslaget 
utformades. I så fall hade mera krut 
kunnat läggas på att diskutera alter-
nativens för- o nackdelar. Ett planpro-
gram skall normalt upprättas, om det 
inte är uppenbart obehövligt. Frågan 
är m.a.o. om planarbetet skett helt 

Förskolan i  
Valhallskogen 
– när kommer den?

Byalaget kunde i förra 
numret av Hamnposten 
meddela, att våra ihärdiga 
påstötningar lett till att de 
största politiska partierna hade tänkt om och numera säger nej 
till bostadsbebyggelse i Valhallskogen. Våra förhoppningar om att 
denna inställning även skulle gälla förskoleprojektet i skogen vid 
Bjällerödsvägen-Bjärevägen har dock inte infriats.
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enligt plan- och bygglagen.

Förutom byalaget hade även sju 
sakägare, dvs. berörda grannar inkl 
Valhallskonsortiet, haft invändningar 
mot förskoleplanen.

Efter byggnadsnämndens behandling 
14 december överlämnas planen till 
kommunfullmäktige för beslut om 
antagande i januari. Detta beslut kan 

sedan överklagas till länsstyrelsen av 
ovannämnda sakägare. Länsstyrelsens 
beslut kan överklagas till regeringen.

Det är knappast troligt att ett försko-
lebygge på den tilltänkta platsen i Val-
hallskogen kan komma igång vare sig 
nästa år eller 2012.

Tore Bernstrup 
Skogsgruppen/Styrelsen

Knutsfest 
Söndagen den 16 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 
gottepåsar till barnen förstås.
Barkåkra scoutkår säljer korv.
Skeldervikens byalag ber tomten komma och ser till 
att allt fungerar.
Och du kommer och ser till att det blir en trevlig 
knutsfest!

Vi tackar

som hjälp till med granen 
på torget. Ett tack också 
till Ängelholms kommun 
som bidragit med ljuset.
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För att ge en kortfattad bild av detta, 
går vi tillbaka till seklets början.

I Errarps by, som bestod, och ännu be-
står, av tre gårdar i själva byn. Dessa 
beboddes av familjerna Hammarlund, 
Malmberg och Arvidsson. Dessutom 
ett undantagshus där tre ogifta kvin-
nor bodde och försörjde sig på söm-
nadsarbeten åt byns befolkning. Ut-
anför själva byn, fem gårdar i direkt 
anslutning till byn. Här var även två 
kvarnar, Östra och Västra kvarn. I des-
sa kvarnar malde Bjäres bönder sitt 
spannmål. I anslutning till kvarnarna 
ett vagnsmakeri och en smedja.

I Errarp fanns även 12 hus. De flesta 
som bodde i dessa hus, var anställda 
vid Grönvalls läderfabrik i Ängelholm. 
Invånarna i Errarp åtnjöt vissa rättig-
heter i närområdet, såsom laxfisket 
vid Rönneås utflöde i Skälderviken. 
Man hade även rätt att hämta sand 
och grus i en stor grusgrav i Valhall-
skogen. Man använde huvudsakligen 
gruset till att förbättra vägarna inom 
Errarp.

Bjällerödskällor, på andra sidan ån, 
där nu vattenverket ligger, ägdes av 
Errarps by. Marken ägs numera av 
Valhallskonsortiet. Hit gick och körde 
Errarpsborna för att hämta sitt vatten. 
Hit drev man även korna för att dricka. 
Man drev korna på den ”Gröna vägen” 
numera ”vångavägen” förbi Larssons 

hästhage. Vid broövergången mel-
lan Östra och Västra kvarn fanns byns 
småskola, för en B-skoleklass, 1-2. Det 
är det gula huset, som numera är pri-
vatbostad med tillhörande fjäderfä-
farm på andra sidan om Åkersholms-
vägen. 

Från ”småskolan” går vi över Kägle-
ån, söderut. Passerar vagnmakeriet 
och smedjan och kommer fram till 
Östra kvarns jordbruksmark, numera 
Pomona bostadsområde. Här odla-
des, under 1930-talet, tobak. Inte 
alls ovanligt i Skåne under denna tid. 
Kristianstadtrakten hade betydande 
arealer tobaksodling samtidigt. Både 
i Ängelholm och Skälderviken fanns 
det en cigarrfabrik. Efter tobaks-
odlingen planterades fruktträd och 
området fick namnet Pomona frukt-
odling. Denna rörelse drevs på ett för-
tjänstfullt sätt av ”Pomona-Nilsson.” 
Pomona-Nilsson hette egentligen 
Thor Nilsson och han, som så många 
andra män, hade en driftig kvinna vid 
sin sida, nämligen Greta.

Pomona, bara hus eller…
Pomona, namnet på fruktodlingens gudinna, är numera ett triv-
samt bostadsområde inom Errarp. Men vad var Pomona och Errarp 
före byggnationen i slutet av 1960-talet?
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Greta skötte parets butik, även den 
kallad Pomona, med underrubriken 
Frukt & Delikatess. Butiken som låg, 
där ICA-storköp och Lindex nu finns på 
Storgatan, i Ängelholm, blev en lukra-
tiv rörelse. Från en dagskassa på 35 kr. 
på 1930-talet ökade omsättningen till 
1,5 miljoner/år, vid butikens upphö-
rande 1960. Det var mycket pengar på 
den tiden. Från att Thor och Greta va-
rit ensamma i butiken vid start, hade 
de 12 biträden och sammantaget 18 
arbetande i affären vid butikens upp-
hörande.

Britt Nilsson (född Håkansson), som 
vid 17-årsålder, arbetade med frukt-
plockning på odlingen berättar, att 
det i sydvästra hörnet av odlingsom-
rådet, nedanför Thor och Gretas bo-
stad, fanns ett packhus, där frukten 
sorterades och packades i trälådor. 
Därefter transporterades frukten till 
ett kylhus beläget bakom Pomonabu-
tiken, på nuvarande bilparkeringen.

Förutom frukten från odlingen, sa-
luförde man i Pomonabutiken även 
varor från den mycket ansedda gros-
sisten, Arvid Nordkvist. Britt berättar 
vidare, att det på odlingen fanns träd 
av både äpplen, päron och viktoria-
plommon. Till skillnad från nyare frukt-
odlingar, var träden på Pomona höga. 
Detta innebar att man dels plockade 
frukten stående på marken, men även 
stående på en rätt hög stege, där man 
lade frukten i en korg, fästad i stegen.

Fruktodlingen Pomona, i Errarp, var 
en perfekt plats för denna typ av nä-
ring, där den lilla dalens famn fångade 
upp dagens solstrålar och lät frukter-
na mogna och trivas, såsom vi gör, vi 
som bor där nu.

Toiny Böös och Arne Persson 
Pomonagruppen

Bilder från Pomonabutiken 
Greta Nilsson överst 
och Sten Palmqvist och Britt Håkansson 
nederst är hämtade ur 
Ängelholms Hembygdsbok 1994.
Bilden från Errarps småskola är från
Lennart Rydbergs samling.
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Vem är då denna förtjusande dam, 
som Skälderviksborna m.fl. lärde kän-
na som ”Korvtanten”.

Valborg föddes i Svedberga 1916 och 
var minst av 7 barn. Fadern var torpa-
re med ett litet jordbruk, 7-8 kor och 
några grisar. Familjen klarade sig på 
vad gården gav.

Valborg gick i vanlig folkskola och 2 
år i högre folkskola i Kattarp. Det var 
långa skoldagar och när hon kom hem 

kl 7 på kvällen väntade mor med älsk-
lingsrätten kålsoppa.

Valborg fick efter skolan plats i en fa-
milj där hon fick lära sig att sköta ett 
hem, vilket var både nyttigt och bra.

Valborg hade en dröm att bli riktig 
sjuksköterska. Hon älskade att pyssla 
om sjuka.”Tänk att få åka till Afrika 
och hjälpa de fattiga.”

För att söka in på Barnsköterskesko-
lan i Helsingborg krävdes real- eller 
studentbetyg och detta saknade Val-
borg. Hon chansade och lämnade in 
de betyg hon hade och hade turen att 
bli antagen. Efter utbildningen ordna-
de överläkare Lindsjö plats åt Valborg 
i Pålsjö. Senare fick hon plats i Växjö 
hos olika familjer. Dessa brukade på 
sommaren hyra i Skepparkroken och 
Skälderviken. I sistnämnda by hyrde 
man hos familjen Rosengren på Vin-
kelvägen 25. Där blev Valborg upp-

Valborg Persson

i sin kiosk på Valhallsvägen snett nedanför Hotell Skälderviken
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vaktad av sönerna i huset Gustav och 
Ernst. Den sistnämnde blev förälskad i 
henne och bjöd henne till Vejbystrand 
men hon åkte inte dit. Ernst blev 
enormt arg och hotade med att ro ut 
på sjön med Valborg och hänga en 
sten runt halsen och dränka henne. 
Valborg hade nämligen fattat tycke för 
sönernas kamrat och 27 år gammal 
gifte hon sig med sin älskade Sture.

De flyttade in i på ovanvåningen i 
Villa Skogslid på Mesanliden. Köket 
hade en rostig köksvask, ingen disk-
bänk och inga skåp. Rummet hade 
bruna fläckar i taket och det fattades 
stenar i kakelugnen. Valborg klagade 
hos Bengtssons men fick till svar att 
”den fina stabon hade pretantioner”. 
Paret började nu tänka på att köpa en 
tomt och bygga eget. De gick till bygg-
mästare Albert Andersson men fick 
blankt nej. Han sålde inte till folk från 
Skälderviken för de var så tråkiga. Det 

skulle vara läkare, lärare och andra 
utbildade, som fick köpa. Paret kunde 
emellertid få hyra en stuga på hans 
tomt. ”Aldrig i livet” sa Valborg.

Laxa-Hjalmar på Valhallsvägen 58 ville 
sälja sitt stora hus och flytta till Hel-
singborg med familjen. Valborg gick 
till banken i Skälderviken för att ta ett 
lån till husköpet. Det blev direkt av-
slag. Paret fick tipset att låna i Helsing-
borg och Valborg tog tåget till staden 
och gick in på en bank. Där träffade 
hon en trevlig bankman, som lovade 
att åka ut och titta på huset. Efter en 
vecka var lånet klart och huset var de-
ras. Valborg och Sture stod i sin träd-
gård när Sture frågade om hon ville 
ha barn eller arbeta. ”Arbeta såklart” 
svarade Valborg. De hjälptes åt med 
allt på huset och i trädgården. Valborg 
arbetade vid denna tiden hos familjen 
Nils Forsberg, som hade 2 pojkar och 
tvillingflickor.

I den välskötta 
trädgården 
odlar Valborg 
både grönsaker 
och blommor. 
I det lilla 
växthuset på 
backen frodas 
tomater och 
i halvskuggan 
på gården trivs 
denna fantas-
tiska ängla- 
trumpet.
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Sture fiskade och tyckte om att vara 
på sjön. Valborg åkte en gång med för 
att vittja garn borta i ån. När de kom 
tillbaka kröp Valborg upp på bryggan 
och in till land. Stures kompisar ut-
tryckte när de såg den krypande kvin-
nan ”vad skall han med henne till?” 
Sjön var inget för henne.

Valborg öppnade en liten korvkiosk 
på hjul vid Valhallsvägen. Detta blev 
en stor succé. Alla pratade om den 
goda korven och hemlagade mosen. 
Varje kväll fick de flytta vagnen för 
att inte skymma utsikten för kamrer 
Larsson. Affärerna gick bra och Sture 
och Valborg blev bjudna till Malmö av 
korvföretaget. Här bjöds de på kaffe 
och wienerbröd. Företaget visade 
olika kiosker och paret bestämde sig 
för en större. Till allas glädje fortsatte 
försäljningen i många år.

Valhallsvägen 58 ”Villa Lyckebo” har 
Valborg och Sture delvis hyrt ut till 
åretruntboende genom åren..”Själv 
bor jag i en åttarummare” säger hon 
med ett stort skratt. Nuvarande hyres-
gästen bor också i en åttarummare. 
Familjen har fyra flickor, som varit Val-
borgs stora glädje i livet. ”Utan dem 
hade jag aldrig blivit så här gammal” 
brukar hon säga. De har alltid haft Val-
borg som fast punkt i livet. Nu är de 
vuxna och har flyttat hemifrån så nu 
är det familjens hundar som får om-
sorg. De är med henne när hon påtar 
i sin älskade trädgård. Det är inte ofta 
man får träffa en så nöjd och lycklig 
gammal dam som Valborg.

Kerstin Paulsson 
Historiegruppen

Hej, Lennart Månsson  – varför gick 
du med i Byalaget?

”Jag bor i Pomona men visste från 
början inte så mycket om Byalaget 
– bara att det var dom som ser till att 
bryggan vid Sven Jons udde kommer 
på plats varje vår, och det tycker jag är 
kanon! Sen har jag förstått att Byalaget 
gör en massa annan nytta, bl.a. värnar 
om den lokala miljön, främjar känne-
dom om traktens historia och driver 
på gentemot kommunen i många frå-
gor som är viktiga för oss som bor i 
närområdet. Så när Villaföreningen i 
Pomona upplöstes, tyckte jag att det 
var helt naturligt, ja nästan en skyl-
dighet, att istället stötta Byalaget med 

ett medlemskap – det handlar ju bara 
om en struntsumma på 50 kronor om 
året! Jag vet att pengarna verkligen 
kommer till praktisk nytta, med tanke 
på att allt jobb i styrelsen och de olika 
arbetsgrupperna är helt ideellt!

Jag förstår att det fortfarande är rätt 
många Pomona-bor, som ännu inte är 
medlemmar i Byalaget, och därför vill 
jag uppmana alla att göra slag i saken 
och stötta Byalaget genom att lösa 
medlemskap för 2011!”

(Det sker genom att sätta in 50 kronor 
på Skeldervikens Byalags bankgiro 
5699-9717 – Red.:s anm.)
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Fredrik Stenfeldt 10 år har i juli del-
tagit i ett stort scoutläger i Sonnarp 
utanför Åsljunga. Det här är hans be-
rättelse:

Sommarlägret i Sonnarp var fantas-
tiskt. När vi kom dit och fick se alla de 
olika ”byarna” som samspelade soci-
alt med varandra, kom en våg av för-
väntan. Det pirrade i kroppen när vi 
satte upp tälten. Förväntansfulla och 
ivriga gick vi omkring och undrade 
vad vi skulle göra för skoj härnäst.

Dagen började riktigt bra! Sen kom 
(mina händer darrar när jag skriver 
dessa ord) maten. SOPPA! Skulle vi 
verkligen kunna härda ut? Skulle vi 

klara oss i en hel 
vecka? Svaret vi-
sade sig vara - JA. 
Sopporna och gry-
torna vi åt under 
veckan var faktiskt 
riktigt goda!

På dagarna hade 
vi olika aktiviteter 
såsom paddling, 
pilkastning, hin-
derbana och klät-
tervägg. Det var 
svårt, men roligt!

Vissa kvällar var det lägerbål vid stora 
scenen. Där underhölls vi av sång, 
musik, lek, dans, teater och den hem-
liga gästen – Banarne! Man kunde 
även uppträda själv, t.ex. så spelade 
jag munspel som intro till en sketch.

Sista dagen! Det väldiga havet av 
glada scouter som alltid höll på med 
något, förvandlades till rena ödemar-
ken. När vi kom hem till scoutstugan 
igen packade vi upp allt. Det kändes 
skönt när scoutkällarens doft nådde 
våra näsborrar. Det var skönt att vara 
hemma igen!

Fredrik Stenfeldt
Text o bild

Barkåkrascouter på läger i Sonnarp

Vi kan meddela att det senaste 
tillskottet i floran (som vi upptäckt) 
utmed GC-vägen vid Sven Jons udde 
är strandbeta, Beta vulgaris ssp. 
maritima.
Riktigt roligt.

Evy och Torgny
Miljö o Naturgruppen
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Tänk på detta när du lämnar huset för en tid:
- Informera dina närmaste grannar, och be någon titta till huset med jämna 
mellanrum!
- Se till att brevlådan töms, eller skaffa dig en stor och låsbar brevlåda!
- Se till att soptunnan inte är tömd!
- Sätt i timers på ett antal lampor i huset - nöj dig inte med en eller ett par!
- Sätt i ljuskänsliga glödlampor i utebelysningen, och ha den tänd!
- Skaffa en “fake-TV”!
- Köp konstgjorda (batteridrivna) “stearinljus” – kostar några tior!
- Har du larm, är det bra, men tänk på att det tar ett tag innan någon rycker 
ut! Installera därför en extra kraftig larmsiren, t.ex. “Inferno” - läs mer på 
www.inferno.se. 
- Sätt upp rörelsekänsliga lampor som belyser entré och mörka hörn av 
tomten när någon närmar sig!
- Kanske skall du koppla ur ringledningen? Skapa osäkerhet hos tjuven!
Ovanstående förslag på utrustning hittar du t.ex. på Teknikmagasinet eller 
Clas Ohlsson.

Tänk på detta när du är hemma:
- Släpp aldrig in någon okänd i huset eller i trädgården! Var på din vakt!!
- Lås ytterdörrarna när du vistas i trädgården eller i förråd/garage!
- Låt aldrig plånböcker eller andra värdesaker ligga framme i hallen!
- Reagera direkt om du ser något du inte tycker verkar normalt utanför eller 
i grannhusen! 

Mats Holm
Grannsamverkan
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Som medlem i Byalaget 
har du rabatt hos:
 
Vejby Trä & Bygg 
trävaor 20 % 
butiksvaror 10 %

Färghuset Colorama 
20 %
 
Fluggers färg och
20 %

 
Nordsjö Ide´& Design
20 %

Butikerna har en aktuell 
förteckning på byalagets 
medlemmar!

Källvägen 5, Skälderviken
Tel. 200 11Källan

VI HAR 
   BLIVIT LITE 
STÖRRE FÖR  
  ATT KUNNA 
    FORTSÄTTA  
  VARA SMÅ

Sparbankerna Gripen och Finn 
har gått samman och bildat en 
ny bank i Skåne.  

www.sparbankenoresund.se
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Tryckservice annons
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. Ordförande Thomas Brorsson 201 91

Sekreterare Lars Flodmark 215 67

Kassör Torgny Bergström 200 88

Grannsamverkan Inga-Lill Charlesson 216 44

Mats Holm 212 13

Historiegruppen Kerstin Paulsson 208 39

Torgny Bergström 200 88

Miljö o Naturgruppen Torgny Bergström 200 88

Jan Jansson 202 30

Pomonagruppen Ola Rosén 142 96

Toiny Böös 210 12

Seniorgruppen Evy Jansson 202 30

Ulla Lind 208 21

Skogsgrupp Lars Stavehaug 218 69

Tore Bernstrup 215 54

Strand o Brygga Bengt-Thomas Strandkvist 159 05

Lars Flodmark 215 67

Trafik o Kommunikation Toiny Böös 210 12

Torbjörn Lindqvist 44 65 05


