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Hamnposten
maj 2013

Söndagen den 2 juni, kl. 15.00

Bryggan invigs av Kultur-och Fritidsnämndens ordförande 
Thomas Fjellner och Byalags ordförande Thomas Brorsson.

Låt oss göra invigningen till en familjefest. Vi bjuder barnen på 
saft och bullar och lite senare tänder vi grillar. Du tar själv med 
dig picknickkorg och det du vill grilla.

Glöm inte badkläderna!

Skeldervikens Byalag

VÄLKOMNA
till INVIGNING av 

SVEN JONS BRYGGA
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Hoppas ni kan det när ni läser detta 
för vintern har varit seg.

Det lugna och fina vädret under mars-
april har trots allt haft det goda med 
sig att bryggbygget gått som planerat 
och nu är det badklart!

Tack till alla som genom åren varit med 
och slitit på ”bryggdelar” vår och höst 
samt efter diverse stormar. Nu hoppas 
vi att vi slipper det och att vi fått en 
brygga som kan stå emot det mesta! 
Provbada gärna, men invigningen blir 
det inte förrän i juni, då det förhopp-
ningsvis är badväder. Hoppas vi fyller 
Sven Jons udde med badsugna, glada 
skälderviksbor den dagen!

Sjöboden har också kommit på plats. 
Äntligen har vi en samlingspunkt.

År 2003 blev rivning av hotellet och 
nybyggnation på området aktuellt. 
Vi i Byalaget ville värna Skäldervi-
kens långa tradition med tennisbana 
i byn. Kontakterna med Almviken AB, 
Ulf Aronsohn, Ulf Leeman och Gösta 
Melin, skedde i positiv anda och vi 
blev lovade finansiering av en ny ten-
nisbana i Skälderviken. Trots många 

Hamnposten nr 2 - 2013 Årgång 15
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. 

Dags att ta fram Grillen?
försök och hårt arbete lyckades vi i 
Byalaget aldrig komma fram till någon 
plats som passade. Vi försökte med 
olika förslag runt skolan, idrottsplat-
sen och Lingvallen men alla bitarna 
föll aldrig på plats. År 2009 grep vi 
efter det sista halmstrået och skrev 
till kommunen för att förmå dem att 
anvisa en plats, dock utan resultat. In-
tresset inom tennisgruppen började 
avta och en nyrenoverad bana fanns 
att tillgå ute på Valhall Park. Upprop i 
Hamnposten efter personer som ville 
driva tennisgruppen gav dåligt resul-
tat så vi beslutade oss för att lägga ner 
den. Pengarna som vi blivit lovade till 
ny tennisbana har nu i stället blivit en 
sjöbod! Byalaget´s grupper har fått en 
plats att träffas på, så vi säger ett stort 
tack till Almviken AB som gjort detta 
möjligt.

Thomas Brorsson
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Arbetet med bryggan startade den 6 
mars. Det gamla underredet revs upp 
och ersattes med grövre räls som slogs 
ner minst 3 meter i botten.

Samtidigt som bryggan tog form på 
udden jobbade bryggruppen med att 
gravera in alla namnen på plankorna.

Stora badstegen sattes i 16 april. 
Den skall tas upp varje höst och sättas i 
varje vår så ”projektens” tid är inte förbi.

Så växer bryggan fram

Gynnsamt väder, lågt vatten och när 
det blåste var det frånlandsvind. Arbe-
tet gick fort och den 21 mars var det 
dags gjuta i  rören som klär rälsen.

Kolla namnen på bryggan!
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En bra brygga bör inte bara bära en börda av breda bålda badare
och en summa simmare samma sommar
utan bör också hålla hela hala isen
som inte med mjuka vantar väntar i vinter
Nisse Lind

Då har vi gått från vision till verklighet. 
Det tog drygt ett år men nu står bryg-
gan där, nyrenoverad och fin och klar 
för bad. Vi hoppas nu den skall glädja 
oss i många år framöver och att väd-
rets makter inte går för hårt åt den. Vi 
har varit ett bra gäng som jobbat med 
projektet och det har varit extra roligt 
då vi verkligen har känt bybornas en-
gagemang och vilja att det skall finnas 
en brygga vid Sven Jons udde. 

Vi känner oss också nöjda med de 

entreprenörer vi slutligen 
valde och arbetet har gått 
både snabbt och planen-
ligt. Den steniga miljön vid 
bryggan var dock mycket 
besvärlig,  därav några sne-
da pålar. 

Ekonomiskt så landade 
kostnaden runt en miljon, 
men tack vare många ge-
nerösa bidragsgivare så 
klarade vi ekonomin och 
har även en liten reserv-
kassa till framtida repara-
tioner.

Vi har graverat 250 namn-
plankor och vi fyllde hela 
bryggan. Verkligen roligt 
för på så vis känns det som 

Klart för bad!

Ta ett bad från Sven Jons Brygga,
En trevlig och skön ritual.
Blötlägg din kropp
Med jämfotahopp
Och därefter blir det väl nybryggt med dopp
Och ett bad från Sven Jons Brygga.
Skälderviken är lockande sval.
Och vår utsikt är bäst. 
Vi ser Kullen i väst.
Fröjden är total!

Rolf Malmström

Sven Jons bryggvisa
Melodi: Dans på Brännö Brygga.

det är hela byns brygga.

Nu skall vi vårda och vara rädda om 
den och så hoppas vi ni kommer att 
njuta av många sköna bad i sommar 
och framöver. 

Redan den 21 april togs de första 
baden från bryggan av några tappra 
individer. Badtemperaturen var bara 
+11° så de låg inte i så länge! 

Glad sommar! 
Bryggruppen 
Bengt-Thomas Strandqist
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Att ge tillbaka ligger i Sparbanken Öresunds grundidé. I över 200 år har spar-
bankstanken varit densamma att hjälpa människor att förverkliga idéer och att 
utveckla bygden där banken är verksam. Ett av de senaste anslagen som vår 
Sparbanksstiftelse delade ut var 100 000 kr till förnyelsen av Sven Jons brygga. 
Tidigare i år har även Skeldervikens IF fått ett bidrag på 40 000 kr för att kunna 
bygga ett nytt boll- och materialförråd och kiosk.

För att lyckas måste vi vara affärsmässiga och skapa värden tillsammans med 
våra kunder. Går det bra för våra kunder så går det bra för banken och då får 
vi möjlighet att ge tillbaka. 

Det finns mycket att vinna på det. 
Är du kund hos någon annan och funderar på att byta bank?  
Testa oss gärna – vi tål en jämförelse.

Välkommen att besöka oss på Storgatan 52.

VI GER TILLBAKA!

ÄNGELHOLMS
KOMMUN

Tillsammans är det mesta möjligt!

När vi i bryggruppen förstod att projektet med en åretrun-
brygga skulle bli för stort för oss själva i byalaget vände 
vi oss till ”Kommunen”. Vi har haft träffar med flera, Åsa 
Herbst, kommunstyrelsens ordförande, Thomas Fjellner, 
Kulturnämndens ordförande, Christer Örning, Tekniska 
nämndens ordförande och flera tjänstemän. Alla har varit 
mycket entusiastiska  och hjälpsamma. 

Så småningom slutade ärendet i Kommunfullmäktige där samtliga partier 
ställde sig bakom beslutet att bidra med halva kostnaden för bryggan 
upp till 500 000 kr.

Nu är Sven Jons brygga klar ”Ett lyckat projekt”
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nära
Källan Skälderviken

ATENEUM

www.backahill.se

Äger och förvaltar fastigheter i Ängelholm

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.

Övriga företag som sponsrat

Sven Jons Brygga
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Tack!
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John Edholm
Ruben Bengtsson
Lennart Björk
Rolf  Malmström
Inger Malmström
Albert Haugaard
Frida Haugaard
Viktor Haugaard
Julia Malmström
Love Mandahl
Axel Mandahl
Sofia Olsson
Karl Olsson
Johanna Olsson
Olof  Malmström
Lisa Malmström
Elin Malmström
Gustav Malmström
Fam. M. J. F. F. Lundh
Felicia Lundh
Filippa Lundh
Fam. Lundh
Alexander Lundh
Fredrik Lundh
Emma
Leo
Nova Magnusson
Tindra Magnusson
Fam. Strandqvist
Sixten o Olle
Fam. Böös
Fam. Ekdahl
Åke L Möller
Birgitta Möller
Fam. Swärdh
Marianne o Stephan 
Swärd
Henrik Bengtsson
Marita Lennberger
Lingvallen
Fam. Wedberg
Börjessons Hörnan
Debbie o Christian
Bernt Bengtsson
Ingrid Bengtsson
Göran Tarring
Sofie Tarring
André Tarring
Jeanette Tarring
Inga o Rune

Välkommen
Arild o Ida
Liva o Ebba
Linn o Sofia
Inga o Rune
Taxi Ängelholm
Bo o Carina 
Hemlängtan
Jill Johnson
Havanna o Bonnie
Felicia
Håkan Werner
Lotten o Hampus
Helena o Sigurd
Felix o Leopold
LGF Konsult
Martin Flodmark
Hanna Flodmark
Klara Flodmark
Emil Flodmark
Fam. Ekstrand
I. Thorell - Ekstrand
Peter Bengtsson
Boel Bengtsson
Aurell
Inger Lindberg
N-O Lindberg
Aurell
Göran Paulsson
Kerstin Paulsson
Mats Kristianssson
Anita Kristiansson
Anna-Stina Arnrup
Christer Arnrup
Ellie Arnrup
Sonja Arnrup
Nora Arnrup
Vilhelm Arnrup
Joline Arnrup
Sixten Arnrup
Fam. Sandberg H3P
Paulina Sandberg
Petronella Sandberg
Kätie o Boo Sandberg
Fam. Gartborn
Lena o Kent
Elsa o Ester
Joelina o Anders
Fam. Harlegård
Linds

Fam. Lundgren
Stina, Pelle, Olle o Kasper
Fam. Lundquist
Cristina Herrström & Company
Håkan o Rosmari Jansson
Fam. G. Nilsson
Everett
Fam.  Asschier
Fam. Flodén
Ingrid o Ingvar Thorell
Pelle Dahlgren
Christer o Eva  Johansson
Dorrit Ingman
Okänd Välgörare
Fam. Rönnberg
Nina o Daniel
Fam. Norlén
Jan o Louise Roth
Åsa Lindberg
Fam.  Ekman
Fam. Hedén
Hasse o Annika Larsson
Franzén
Fam. J o P Lindell
Ingrid o Thomas
Fam. Currivan
Syknuten AB
Ellis
Fam. Håkan Thulin
Carita Herrström
Sonia o Sante
Malcus-Lindell
Fam. Lindell
Fam. Per o Helen Norén
Skälderviksakademin
Fam. Nordhav
Jonas o Mirjam Roth
Kusinerna Troedsson
ICA Källan
Sven-Erik Rolf
Agnes o Edith
Gustaf  o Albin
David o Victor
Ebba o Emil 
Albin o Astrid Larsson
B.L. Högfeldt
Ella o Noel
Gertrud o Lars Hilford
Fam. Dahlström
Fam. Eric Hägelmark
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Agneta Hulth
Lykke o Elvis
Fam. Starling
Thörnqvist Tennisvägen
Haga Kapital Troedsson AB
Fam.  Jakobsson
Fam. Anna o Henrik Finnström
Figge 60
PMV o E
Gigi Bratt
Sjötorp
Fam. Rydén
Tea, Nova o Lias Thilfalk
Carin o Kjell-Erik Olsson
Per o Gunilla
Larisa o Staffan
Fam. Dagerhem
Inger Fransson
Gunn o Leif
Fam. Bauge
B o S-E Weister
Fam. Malmros
Konditori Gröna Kringlan
Hörlin
Anki o Ulf  Wennerholm
Lyan
Restaurang Carl Fredrik
Evilyn Bergström
CATTEN
Sandblom
Annica o Mats Lundh
Fam. Rydén
Fam. Areskoug - Lundvall
Fam. Dunér

Fam. Runhammar
Blonér
Fam. Sewring
Lena Åberg o Stig Bokvist
Fam. Charlesson
Siv o Bengt Jönsson
Aina o Olle Sjöstrand
Havsvind Utb. Akademi AB
Alice o Elin Korsvall
Maria, Fredrik, Felica o Oscar
Salma o Svante
Synnelius
Tilde o Måns Westerberg
Fam. Rasmussen
Lars Rosdahl
S o J Löfqvist
Fam. Coury
Maya,Joey, Marylee
-Holm Bjertner
Fam. Eklund
Kerstin o Sven Ingvar Ekholm
Emmi, Lina o Pelle Svorén
Fam. Stanley
Louise, Mats, Axel o Ellen
Folkpartiet Liberalserna
i Ängelholm
Villa Eklunda
Fam. Henneus
Rondahl-Johansson
Marianne o Mats Holm
Fam. Castello
Fam. Strömblad
Leah o Truls
Rune o Gunilla Larsson

Olssons
Tim, Alex o Freja
Capere Vita  C. Bek
Fam. Montan
Birgitta o Jan Börjesson
Sofia Olsson
Mango o Jasper Herwig
o Inez Runhammar
Fam. Sjögren
Laila o Ingvar Björk-Green
Erik Dahlgren
Fören. Västkustbanans -
Framtid
Fam. Bengt Göransson
Yngvesson
Lennart Rosdahl
Järvsö Camping
Fam. Rimsby
Fam. Viebke
Studieförbundet -
Vuxenskolan
Christel o Lennart
Rasmus, Sara o Mimmi
Elisabeth o Helmut
Fam. Lindqvist
Hugo Lundh
Herman Lundh
Ebbe Andersson
Lars Wennergren
Jerry Stolt
o Stefan Fogelberg

Tillkommande att gravera:
Fam. J. Wehlin
Sven Ingman

Fam. Ingman
Michael Hultman
Ebba, Saga, Sussi, Pelle
Alva o Edvin
Noa o Sixten o Hedda
Lisbeth o Janne Pettersson
Fam. Jonny Nyberg

242 namnplankor
Här är namnen på bryggans plankor den 4 
maj. Det kommer fler, vi har missat något 
namn och det skall vi rätta till och så har vi 
fått efterbeställningar och det har vi svårt att 
säga nej till. Så det blir en graveringsrunda 
till i sommar.

Vi har också några felskrivningar som vi skall 
rätta till. Har det blivit fel på den planka du 
köpt så tveka inte att säga till oss.

Plankansvariga 
Toiny Böös tel. 210 12 
Bengt-Thomas Strandqvist tel. 159 05

Bankgiro för plankor  878-8432
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Vi fick förtroedet att instalera en 
värmepump i Byalagets sjöbod.
Termokyl 
Tel. 0431-130 30

Vintern var ovanligt envis i år men 
så småningom gav den ändå med sig 
och onsdagen den 10 april hade tjä-
len gått ur jorden och vi kunde göra 
grundläggningen. Arbetet utfördes av 
några entusiaster ur ”sjöbodsgrup-
pen” under ledning av byggmästare 
Alf Carlsson från Munka - Ljungby som 
fått uppdraget att uppföra boden. Av-
vägning och mått skulle kontrolleras 
så att byggnadens plats och höjd blev 
den rätta och grunden passade till det 
förtillverkade bjälklaget som Alf hade 
med sig i tre delar. Några dagar senare 

var det dags att resa de förtillverkade 
väggelementen och takstolarna och 
den 22 var byggnaden under tak, ett 
för alla inblandade särskilt viktigt del-
mål i bygget. Arbetet har sedan fort-
skridit så att när dessa rader skrivs, 
den 3 maj, är så gott som allt utvän-
digt arbete klart och elinstallationen 
pågår. Det som återstår är invändigt 
arbete som ”Sjöbodsgruppen” själv 
skall göra och tidplanen säger att den 
siste maj skall allt vara klart.

Lars Flodmark

Och så växer sjöboden fram.
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FÖLJ OSS PÅ

VÄLKOMMEN TILL DIN LOKALA BÅTHANDLARE

Azimut Flybridge 40
finns nu i vår utställningshall
för omgående leverans.

NYHET!
Vår första Flipper 670DC
är nu på plats.

Ryds F528 Sport / Mercury 75 Opt. 
NU FRÅN: 199.500:-  1.700:-/mån
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Besöksadress: Nytorgsgatan 2, Ängelholm
Tel:  0431-821 25 
www.leemanolsson.se

Bra boende i Ängelholm

Besöksadress: Nytorgsgatan 2, Ängelholm
Tel:  0431-821 25 
www.leemanentrepenad.se
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Årsmötet valde oss att leda Miljö 
och Naturgruppen och vi tycker det 
är väldigt roligt att få fortsätta med 
gruppens arbete och hoppas också 
komma med lite nya aktiviteter. Vårt 
första arrangemang var strandstäd-
ningen den 17/4, ett arrangemang vi 
tänker fortsätta med och kanske utöka 
till fler ställen då detta tyvärr behövs 
i Skälderviken och kanske även på  
Pomona? Vi har även lämnat in ett 
svar på kommunens samrådshandling 
om Grönstrukturplanen. Detta svar 
kan ni läsa på hemsidan.

Vi hoppas att ni är flera i Skäldervi-
ken och Pomona som vill vara med på 
arrangemang och att ni kommer med 
förslag på vad vi ska göra? När vår 
sjöbod är klar och sommaren är här 
kommer vi bjuda in till ett möte. Alla 
är välkomna att redan nu höra av sig 
till oss. I övrigt är nästa träff när vi ska 
slå växtligheten på Sven Jons Udde i 
juli månad.

Anna Stina Arnrup 
Kristin Johansson

Nya miljönissar i Miljö- och Naturgruppen

I sommar kommer Naturskyddsfören-
ingen att ha en utställning om Skälder-
vikens vatten. Utställningen är precis 
som föregående sommar i sportdy-
karklubbens lokal bredvid Hamnkro-
gen. Vi öppnar måndagen den 8 juli 
och håller öppet varje dag mellan kl. 
11.00 och 16.00 fram till och med den 
4 augusti. Utställningen innehåller in-
formation i form av text, vackra bilder 
och spännande akvarier med livet i 
vårt hav. Vi har även pyssel, mikro-

Havsutställning i hamnen
skop och annat 
spännande. Un-
der denna må-
nad kommer vi 
även hålla guida-
de turer på snor-
kelleden, krabb-
metartävlingar 
och en tvådagars 
strandskola för 
barn mellan 7 
och 12 år. 

Vilka dagar och tider detta blir kommer 
information om framöver på hemsi-
dan, www.livetiskalderviken.se och på 
www.facebook.com/skalderviken.

Hjärtligt välkomna att lära er mer om 
vårt hav.

“Havets Hjältar” som avslutades med 
diplom och  “tatuering” på armen. 
heter Olivia, Moa, Joel, Noah och 
Alexander.
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Källvägen 5, Skälderviken
Tel. 200 11Källan

Välkommen in till oss på Storgatan 52!

www.sparbankenoresund.se

Det finns. Med kontor i Ängelholm dessutom.

...det finns en 
bank som tänker      
annorlunda

Som medlem i Byalaget har du rabatt hos:

Vejby Trä & Bygg 
trävaror 20 % 
butiksvaror 10 %

Färghuset Colorama  20 %

Nordsjö Ide´& Design  20 %
Fluggers färg och  20 %

Butikerna har en aktuell förteckning på byalagets medlemmar!
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. Ordförande Thomas Brorsson 201 91

Sekreterare Lars Flodmark 215 67

Kassör Torgny Bergström 200 88

Barn o Ungdonsgrupp Mattias Thilfalk 076 8861482

Karin Dacke Thall 155 12

Grannsamverkan Mats Holm 212 13

Sven-Olof Hoffert 214 53

Historiegruppen Kerstin Paulsson 208 39

Torgny Bergström 200 88

Miljö o Naturgruppen Anna Stina Arnrup 159 22

Kristin Johansson 241 54

Pomonagruppen Tore Bernstrup 215 54

Toiny Böös 210 12

Seniorgruppen Ulla Lind 208 21

Rolf Malmström 213 62

Strand o Brygga Bengt-Thomas Strandqist 159 05

Lars Flodmark 215 67

Trafik o Kommunikation Toiny Böös 210 12

Kent Johansson 0708 693435

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.


