
�

Hamnposten
November 2012

Bräda för bräda närmar vi oss ett

dopp från Sven Jons brygga 2013

Många vill vara med ...

Bryggor är viktiga ...

Vill du ha ditt namn på en bräda?

Sven Jons brygga
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Byalagets största projekt någonsin, den nya bryggan, har kommit en bra bit 
på väg. Insamlingen av medel går ungefär som väntat, offertförfrågningar är 
utskickade och vi väntar på att få in priser för att förhoppningsvis kunna göra 
en upphandling till vintern.

Ett litet problem uppstod då handikapprådet undrade över möjligheterna att 
anpassa bryggan till rörelsehindrade. Vi tror att det är mycket svårt eftersom 
förhållandena på platsen inte direkt lämpar sig för ramper eller liknande. 
I grunden är vi positiva till att alla skall kunna använda vår brygga och bryg-
gruppen har också fått besked från kommunen att man skall göra en utredning 
och om det är möjligt, i så fall stå för extrakostnaderna. 

Thomas Brorsson, ordförande.

Bryggrenovering!
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Till minne av John Edholm!
För länge sedan var vi några Skäldervikare som samlades i skolans matsal för 
att spåna om och fundera över vad vi kunde tänka oss för framtidprojekt i vår 
by. Många mindes badbryggan på Sven Jons udde , och att återuppbygga den 
var ett projekt att samlas kring. Bryggruppen bildades och till dess första grupp-

ledare valdes John Edholm. Han var den 
store entusiasten och knåpade ihop en mo-
dell, så att vi andra lättare skulle förstå hur 
det kunde komma att se ut. Under hösten 
och vintern samlades det in pengar och sål-
des bryggaktier. Plankor, brädor och spik in-
handlades och under våren stod en brygga 
färdig. Mycket tack vare John som nu tyvärr 
lämnat oss. Våra tankar går till hans nära 
och kära, släkt och vänner. 

Som en sista hälsning från kompisarna i 
Byalaget, har vi i styrelsen bestämt att till-
sammans skänka pengar till en bryggplanka 
med John Edholm´s namn ingraverat.

Thomas Brorsson   

Fint väder och många som badade vid invigningen 1999. 
Nu ser vi fram mot nästa invigning 2013.
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Vi har fått ett fantastiskt gensvar 
på vår insamling av medel för att för-
verkliga en ny brygga vilket tyder på 
att det är en angelägen sak för bybor-
na och vår livskvalitet i byn. 

Försäljningen av badartiklar gav oss 

ett överskott på ca 40 000 kr. För-
säljningen av bryggbrädor har varit  
mycket positiv och vi är redan uppe i 
över 100 brädor och varje dag kom-
mer nya namn till. En del större pri-
vata bidrag har också mottagits.

 Vi har även fått ett mycket positivt 
gensvar från lokala företagare som så 
här långt bidragit med ca 170.000 kr.  
Ett glädjande besked har vi också fått 
av Sparbanksstiftelsen Gripen som 
stödjer vårt projekt med 100 000 kr!

Allt detta gör att vi dags dato med 
medlemmarnas, företagarnas och 
Sparbanksstiftelsens stöttning har 
samlat in ca 410 000 kr och eftersom 
kommunen bidrar med lika mycket 
(max 500 000 kr) så har vi idag en 
”kassa” på ca 820 000 kr.

Vi strävar mot en miljon så bidrag 
mottas fortfarande med tacksamhet.

Den nya bryggan kommer att ligga på 
samma plats som den gamla och vara 
lika lång som denna.Den skall, liksom 
den gamla, vila på pålar nerdrivna 
i sjöbotten. Den kommer att ha ett 
däck av tryckimpregnerat hyvlat trä 
som skall vara 180 cm brett och ligga 
2 m över medelvattenståndet och 
det kommer att bli räcke på bryggans 
båda sidor. Såväl bredden som höjden 
över havet blir en halv meter mer än 
den befintliga. Längst ut kommer det 

Nya bryggan konstruktion och funktion
att bli en plattform med plats för bän-
kar och från plattformen en trappa 
och en stege. 

Bryggan kommer att anslutas till land 
med en ramp med samma bredd som 
bryggan och med svag lutning så att 
den som har svårt att gå, använder 
rollator eller rullstol skall kunna ta sig 
ut. Det är avsikten att bryggan, tack 
vare den större höjden och en kraf-
tigare konstruktion, skall klara av att 
ligga på plats året runt.

Förfrågningsunderlaget för restau-
reringen av bryggan är nu utsänt till 
ett antal entreprenörer i anläggnings-
branschen och senast den 30 novem-
ber skall anbuden vara bryggruppen 
till handa.

Under förutsättning att något anbud 
är acceptabelt  både när det gäller 
kostnad och konstruktion  och vi har 
fått ihop tillräckligt med pengar så är 
det meningen att beställa entrepre-
naden vid årsskiftet så att arbetena 
kan påbörjas i mars och bryggan stå 
klar under april månad 2013.

Tidplan

BRYGGA 40M PLATTFORM 3,6M

Ekonomi
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Ja, så kommer den nyrenoverade 
bryggans däck att se ut, brädor med 
namn på, åtminstone en del av däcket 
men förhoppningsvis hela.

Finansieringen av bryggrenoveringen 
sker delvis genom att vi säljer brädor 
och som motprestation får köparen 
sitt namn på brädan. 

Det är redan många som köpt sin brä-
da men fortfarande finns det “oköpta” 
brädor. 

Så, om Du inte redan köpt en namn-
bräda, skynda Dig, snart är de kanske 
slut. 

Eller varför bara köpa en? Köp till barn 
och barnbarn, vänner och bekanta. 

Ge bort dem som födelsedagspre-
sent, julklapp, anledningarna kan vara 
många och syftet gott.

Ju fler brädor vi får sålda desto säkra-
re är det att ekonomin blir säkerställd 
och bryggrenoveringen kommer till 
stånd.

Hur många brädor kommer det att 
bli?

  Anders Andersson

  Berit Bengtsson

 Familjen Ceder

 Firma Doning

Det beror på vilken bredd varje bräda 
får och det avgörs av den konstruktion 
vi väljer tillsammans med den entre-
prenör som utses att utföra arbetet.

Kanske blir det inte brädor utan plan-
kor.

Vilken är då skillnaden? Jo, enligt 
uppslagsboken är en bräda, sågat trä-
virke som är mindre än 38 millimeter 
tjockt, men mer än 63 mm brett. Om 
bredden understiger 63 mm benäm-
nes trästycket läkt och om brädan är 
tjockare än 38 mm och bredare än 
140 mm kallas den för planka.

Väljer vi brädor så blir antalet ca 400 
och om vi väljer plankor 300.

Vad kostar det?

Det kostar 1000 kr att köpa en bräda 
eller planka med namn på.

Hur gör jag?

Sätt in 1000 kr på byalagets 
bryggkonto/bankgiro 878-8432. 

I meddelande till betalningsmottaga-
ren skriver du ditt namn och adress 
och det du vill skall stå på brädan.
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Hela familjen Sandberg har sponsrat 
bryggan både privat och via företaget 
Sandbergs Salong och köpt både badartiklar 
och bryggbrädor. 

Varför sponsrar ni vårt projekt?

- Vi har ett stort hjärta för Skälderviken och 
bryggan är en viktig del för vår trivsel. Sven 
Jons udde är en oas för oss och våra familjer.

Henric Sandberg  och Petra Gartborn 
på Sandbergs Salong.

Med stort hjärta för 
Skälderviken!

Här ser vi när Bengt Thomas Strand-
qvist mottar beskedet av  Kontors-
chefen Niclas Rimsby och Stiftelsens 
representant Bengt Johansson.

Varför valde ni att stödja vårt pro-
jekt?

- Skeldervikens Byalag arbetar för 
Skälderviken och betyder mycket för 
alla boende i samhället. Det har man 

lyckats med genom att man har en 
kunnig och engagerad ledning samt 
aktiva medlemmar.

-Dessutom lever och verkar många 
av våra kunder i Skälderviken och det 
känns viktigt att vi som en lokal bank 
kan ge tillbaks till våra kunder och 
stimulera nya.

Sparbanksstiftelsen 
Gripen har beslutat 
att stödja 
Skeldervikens Byalag 
med ett anslag på 
100 000 kr för 
förnyelse av  
Sven Jons brygga.
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En glad brädköpare! 
Rolf Malmström, hur kommer det sig att du 
lyckats värva 19 brädkunder? 

-Jo, men jag har ju inte värvat alla 19, utan 
även beställt till min fru och mig och vars en 
till våra barnbarn. Jag har flera barnbarn som 
är läskunniga eller nästan läskunniga, så det 
blir väldigt spännande för dem att leta upp 
sin egen bräda. Sen har jag pratat med gran-
nar och vänner om bryggan och nästan alla 
jag pratat med, har beställt en bräda. 
Hur tycker du att du bemötts av bräd-
köparna? 

-Alla jag har frågat har varit väldigt 
angelägna om att det verkligen ska 
bli en ny och bra brygga. Så det har 
bara varit positiva tongångar. 

Du tycks ha en viss koll på badandet, 
eller hur? 

-Bortsett från att jag och min fa-
milj badar mycket, så tycker jag att 

många andra också utnyttjar bryg-
gan. I fjor ägnade jag en solig dag åt 
att räkna antalet bad. Jag kom upp 
till den häpnadsväckande siffran 650 
bad. Detta visar väl klart att bryggan 
är viktig för många boende i närom-
rådet.

Inger Fransson, som köpt hela badkitet. (Badrock, 
badhandduk, badväska och badtermometer) 

Hur tycker du badrocken känns på?

-Jo, den känns väldigt skön. Det märks att den är av 
hög kvalitet. Trots tjockleken är den lätt och smidig.

Varför köpte du den? Har du ingen badrock tidigare?

-Jo, jag har fyra stycken dessförinnan. Men för den 
goda sakens skull har jag nu köpt den femte. Det 
känns redan som att denna kommer 
att bli min favoritbadrock.

Känns det viktigt att bidraga till en ny 
brygga?

En glad köpare av badpaketet!

-Absolut! Det finns ju många bra bad-
platser i Ängelholms kommun, men 
för mig är den på Sven Jons udde 
nummer ett.
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Julbasar på torget i Skälderviken
Lördagen den 1 december 2012  kl. 15 till ca. 17

Tomtegrotta Lotterier

Tippsrunda m.m.
 
Det finns plats för fler deltagare så vill du ha ett utställningsbord och 
sälja eller bara visa upp vad du pysslar med? Gärna med julanknytning. 
Avgiften är 100:-/bord som betalas till Barkåkra scoutkår.

Höra av dig till Thomas Brorsson tel. 0431-20191 eller via mail

brorsson.thomas@telia.com senast den 10 november.

Sparbanksstiftelsen Gripen
Staget Fastigheter AB
JJL Entreprenad AB
Sandbergs Salong
Matthuset AB
Konditori Gröna Kringlan
Jill Johnsson Prod. AB
Karin Petterssons Arkitektbyrå

Företag som hittills sponsrat vårt projekt

Ängelholms Kommum bidrar till halva 
kostnaden upp till 500 000 kr

SSE
Svantab AB
HPlus2 AB
ICA Källan
LGF Konsult
Backahill AB
Tryckservice


