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Nya blomsterurnor på torget

Hamnposten
juli 2014

På förslag av Byalaget har 
kommunen smyckat torget med blommor. 
Rolf Malmström hade tänkt bilda en grupp för 
skötseln, men hittills har de skött sig nästan själv med 
hjälp av vatten från ovan. Eventuellt kommer några 
medlemmar med gröna fingrar att kontaktas föv vattning, lukning 
och borttagande av visset.
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Vid årsmötet i februari, lämnade Tho-
mas Brorsson och Lars Flodmark över 
sina förtroendeuppdrag till under-
tecknad och Mattias Thilfalk. För min 
del var det med en viss tveksamhet jag 
accepterade uppdraget. Varför då?

Jo enkelt förklarat, Thomas har under 
sina 15 år som ordförande gjort ett 
strålande jobb och skulle därför bli 
svår att ersätta. Han har som Byala-
gets ledare drivit många svåra frågor. 
Jag kan bara nämna: Dubbelspårets 
utbyggnad och allt som denna ut-
byggnad medförde. Valhallskogen 
och ev. bebyggelse i densamma. Sven 
Jons brygga, iläggning och upptag-
ning, för att inte tala om alla repara-
tioner. Byastugan, projektering och 
färdigställande av denna fina mötes-
lokal. Skäldervikens 150 årsjubileum. 
Julbasarer och Knutsfester, i samver-
kan med Scouterna och ICA-Källan. 
Till detta kan läggas ett övergripande 
ansvar för alla de nio arbetsgrupper-
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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: Toiny Böös, Thomas Brorsson, Rolf Malmström, 
Tore Bernstrup, Lars Flodmark och Torgny Bergström som också stått 
för layout. 

Tack Thomas… Tack Lars!

nas arbete.  

Lars arbete som sekreterare har varit 
oklanderligt! Korrekta återgivningar 
och utmärkt språkbehandling. I sekre-
terareuppgiften låg också att varje år 
skriva ”Backspegeln” i Hamnposten. 
En återblick på allt som förekommit i 
de nio arbetsgruppernas arbete under 
verksamhetsåret. En perfekt resumé 
av verksamheten i Byalaget under ett 
år.  Ett stort tack för era stora insatser 
som ordförande och sekreterare, Tho-
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mas och Lars! Jag räknar fortfarande 
med er i det övriga styrelsearbetet.                                                                                   

För övrigt har våren helt överskug-
gats av reparationsarbetet på Sven 
Jons brygga. Mer om detta på an-
nan plats i Hamnposten. Men jag vill 
passa på att rikta ett stort tack till 
Bryggruppen, vid denna restauration 
under ledning av Torgny Bergström, 
Bengt Thomas Strandqvist och Lars 
Flodmark, för en ofattbart fin insats 
vid återställandet av bryggan till det 
ursprungliga skicket. Ett stort tack 
även till alla er, som på frivillig basis 
ställt upp med både en och två hjäl-

pande händer i reparationsarbetet! 
Tack även till RRS, SSE och Trellegräv  
för era insatser. Kommunen, Spar-
banksstiftelsen och ett stort antal 
”plankköpare” har hjälpt oss att få 
projektet i hamn, rent ekonomiskt.  
Ett stort tack, även till er!       

Så vill jag då till slut önska alla 
Skälderviks- och Pomonabor en skön 
sommar, med en uppmaning  till er 
alla: Utnyttja allas vår brygga på Sven 
Jons udde! 

Toiny Böös, ordförande.
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Tillsammans lyckade vi återställa badbryggan!

Återigen har Brygg-gruppen 
känt ett stort engagemang kring 
vår brygga vid Sven Jons udde. 
Många bybor har bidragit både 
ekonomiskt och med arbete för 
att återställa bryggan efter stor-
men Sven. Vi har även fått eko-
nomiskt stöd från både kom-
munen och Sparbanksstiftelsen 
denna gång, vilket är glädjande 
och av stort värde för oss. Våra 
tidigare entreprenörer SSE 
(Svensk Sjöentreprenad) och 
Trellegräv har sponsrat oss med 
virke och RSS Smide har på ett 
engagerat sätt hjälpt oss åter-
ställa alla förvridna räckesdelar.  
Våra trogna medarbetare Torg-
ny Bergström och Lars Flodmark 
har på ett förtjänstfullt sätt sett 
till att vi med hjälp av många 
frivilliga kunnat reparera och 
förbättrat bryggan till en rimlig 
kostnad. 

Allt detta tillsammans gör att vi 
åter har en badbrygga vid Sven 
Jons udde och nu hoppas vi vä-
dergudarna håller sig lugna ett 
tag och att vi slipper fler stora 
skador på bryggan. Arbetet fort-
sätter nu med att gravera in nya 
namn på brädor.

Ännu en gång ett stort tack för 
alla bidrag och arbetsinsatser!

Brygg-gruppen
Bengt Thomas Strandqvist



�

Mitten av januari, kallt och räligt, riktigt räligt.

Men en månad senare var vi igång med att ta vara på det som gick att  
använda av bryggan.
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Den 24 april var vi nästan framme vid plattformen.

Lägg märke till stocken som ligger på stranden. Det är med största sannolikhet 
den och två till som ligger uppe vid cykelvägen som gjort att träöverbyggna-
den slitits loss.

Så alla vi som har bryggor vädjar om att ingen skall använda havet och  natur-
ligtvis inte heller ån som avstjälpningsplats.

Thomas Eklund förankrar plattformens bärlinor i oken.
Bilden till höger är tagen den 23:e maj. Bryggan är badklar och vi packar ihop.
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Under tiden vi packar ihop passar 
fyra modiga gossar på att ta ett 
dopp i det 14- gradiga vattnet.

Bryggan ser likadan ut som före 
stormen Sven men är modifierad 
för att bättre klara kommande 
stormar med höga vattenstånd.
Överbyggnaden, plankorna vi går 
på, är den största ytan som våg-
kraften drabbar. Vi minskar den 
ytan till hälften genom att jämnt 
fördelat över bryggan ha flak om 
vardera 5 plankor som bara är lätt 
spikade i underredet och därför 
lossnar när vågorna slår mot dem.
Underredet har däremot gjorts 
starkare, ok och bärlinor är fastare 
förankrade i varandra för att inte 
slitas loss från stolparna.
Vi tror och hoppas att bryggan med 
dessa förändringar bättre skall stå 
emot kommande stormar.
Stockar som med vågornas kraft 
ger bryggan bredsida på bredsida 
kommer vi inte att klara.
Bryggruppen

Av alla bad kanske morgondoppet 
är det bästa.
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När ni ser en äldre dam på cykel i hög 
fart och utan hjälm eller gående längs 
gatorna för att dela ut Hamnposten är 
det Byalagets snart 90-åriga medlem 
Karin Rönnertz. Det är också Karin 
som de flesta år bakat bullar och ka-
kor till Byalagets årsmöten.

Karin är medlem både i Seniorgrup-
pen och Historiegruppen.

Hon är född i Skälderviken och bodde 
på Villa Solbacken med sina föräldrar. 
Hennes far var snickare och medlem i 
Skäldervikens Brandkår.

Vid 14 års ålder fick hon arbete hos 
Hugo Björn på Hörnvägen, där han 
hade ett pepparkaksbageri. Tyvärr 
brann bageriet 20 november1950 
och Karin blev utan arbete men Hugo 
Björn ordnade så att hon fick arbete 
på Högvakten i Helsingborg där hon 
fick laga hemgjord choklad. Scan blev 
nästa arbetsplats i 28 år.

Efter pensioneringen passade Karin 
sina barnbarn och fick fri tid att ägna 
sig åt sina intressen. Karins stora in-
tresse har varit att sjunga i kör men 
hon har alltid varit pigg på resor, ut-
färder, kurser och allt annat som har 
med gemenskap att göra. Lägg också 
till hennes alltid glada humör.

Historiegruppen

En skön sommardag med en glass-
pinne för sådär en 85 år sen. Det har 
hänt mycket i Skälderviken sen dess. 
Grindpelarna på Centalvägen känner 
vi igen. 

En av medlemmarna i 
Byalaget
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Byalagets styrelse och förskolan 

Det förekommer uppgifter om att byalagets styrelse skulle varit motstån-
dare till att en ny förskola byggdes i Skälderviken och att styrelsen agerat 
utifrån egna intressen utan stöd av Skälderviksborna eller Byalaget.
Inget kan vara mer felaktigt.
Byalagets styrelse välkomnar en ny förskola.
Däremot har styrelsen varit kritisk till att skolan byggdes i Valhallsskogen och 
agerat för en placering i anslutning till Errarps skola. 
Detta har sin grund i ett årsmötesbeslut 2009 där mötet enhälligt beslöt 
att  ”uppdra åt styrelsen att arbeta för att Valhallskogen skall bevaras orörd”  
samt i den enkät som genomfördes år  2010 då 95 % av Skälderviks – och 
Pomonaborna förklarade att de ville bevara skogen obebyggd. 

Styrelsen

Gläntan hade Öppet hus, vi var där

Den 20:e maj hade vår nya förskola 
”Gläntan” öppet hus. Skeldervikens 
byalag var där och välkomnade sko-
lan med ett vårdträd. Ett äppelträd av 
sorten Aroma. Vår ordförande Toiny 
Böös önskade lycka till med verksam-
heten och överlämnade trädet till vik. 
förskolechefen, Pernilla Genell, som 
tacksamt tog emot gåvan och hälsade 
oss alla hjärtligt välkomna!
 Därefter visade personalen, på ett 
proffsigt sätt, oss runt på de fyra av-
delningarna, av vilka tre avdelningar 
redan har tagits i bruk. Vi imponera-
des av den vackra och funktionella 
förskolan och dess omgivning och för-
stod att denna miljö kommer att sti-
mulera barnen och personalen i deras 
verksamhet framöver.
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Dryckesvisan
Under Linné-året 2007 ville jag ju hylla Carl von Linné, bland annat för 
hans berömda sexualsystem med vars hjälp man kunde klassificera alla 
jordens växter. Innan Carl von Linné adlades 1757 hette han Carl Linnaeus, 
så därför fick visan naturligtvis heta Linnaerus.

Linné fann ju på sexuella systemet.
Med art, klass och ordning så löstes problemet.
Vår känsla för ordning och reda nu väcks
Så först tar vi fyra och därefter sex.

Linnaerus
Melodi: Skånska slott och herresäten.

Rolf Malmström

Rapport från Grannsamverkangruppen

Skyltarna som visar att Grannsamverkan är aktiv i 
området kan säkert få potentiella inbrottstjuvar att 
söka andra jaktmarker. Därför har nu en inventering 
skett av de ca 80 skyltarna i Skälderviken och Po-
mona. Det visade sig att många skyltar är i behov av 
utbyte eller uppfräschning, och det jobbet kommer 
att utföras så snart nya skyltar levererats.

Vi har nu över 200 medlemmar på ”Larmlistan” 
och välkomnargärna nya. Vill du via mejl få information om bl.a. 
misstänkta aktiviteter i vårt område, anmäl dig till 
mgoholm@hotmail.com.
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Blomstervandring utmed kusten

Den 8 juni hade Miljö och Natur-
gruppen bjudit in till Blomster-
vandring. Professor Mats Gustavs-
son, som är väl förtrogen med 
floran i området, var vår ciseron. 
Vandringen gick från Byastugan i 
Gamla hamnen till Sven Jons udde 
där vi avslutade med att duka upp 
vår medhavda kaffekorg.
Mats inventerade floran utmed 
kusten mellan Gamla hamnen och 
Skepparkroken 1999 och fann då 
279 arter. Sen dess har vi funnit yt-
terligare 19. Och vid årets vandring 
upptäckte Mats ytterliggare en art, 
nämnligen den ganska diskreta vår-
vickern, Vicia lathyroides som växte 
i gräsmattan vid toaletten i Gamla 
hamnen.

Vad är det som är så intressant 
bakom toaletten? Jo den rara väx-
ten skärblad, Falkaria vulgaris.
Den är ovanlig i hela Sverige och 
har sin enda kända växtplats i  
Ängelholms kommun här vid 
toaletten i Gamla hamnen.

skärblad
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Fyrhuset
Plan och öppen 
aktivitetsyta

Bord , bänkar och grillar

Mera Miljö och Natur

Gruppen har under många år försökt 
att på ett försiktigt sätt uppvärdera 
Gamla hamnen. Vid senaste träffen 
med Stadsträdgårdsmästare Ma-
ria Birgander fick vi gillande för våra 
idéer men också veta att Kommunens 
resurser är begränsade och att vi inte 
kunde räkna men någon kommunal 
insats de närmaste åren.

Ovan ser vi den skiss som arkitet Lotta 
Currivan gjort på hur vi vill att områ-
det väster om Fyrhuset skall se ut. Det 
är en ganska stor yta som kan anvä-
nad till många aktiviteter. Varför inte 
midsommarfirande, det enda som 
krävs för det är att några entusiaster 
bestämmer sig för det.
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Kom med och räfsa, vi börjar klockan 10 och efter 2-3 timmars gemytllgt  
arbeta blir vi bjudna på en lunchmacka.
Tag med dig hanskar. Har du räfsa och tjuga så tag med det också.
Alla är välkommna!

Slåtter den 16 juli på Sven Jons udde

Bakom klitterna vi Hunna-
badet håller vresrosen 
på att ta över. Vi Försöker 
begränsa dess utbredning. 
Tore Rosengren är enträ-
gen med att köra över delar 
av området med gräsklip-
pare. Fram träder mjuka 
kullar. Detta är förmodligen 
ett evighetsarbete, som så 
mycket annat här i livet.

Vägen ner till Hunnabadet gröp-
tes ur av stormen Sven. Den är nu 
återfylld med stenar och grus men 
har blivit väldigt brant för vem som 
helst. Den är inte i närheten av den 
tillgänglighet som är kommunens 
målsättning när man talar om ”En-
kelt avhjälpta hinder”. Detta har vi 
påpekat och att vi vill ha tillbaka den 
cykelparkering som försvann när 
dubbelspåren byggdes.
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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  20 %

Butikerna har en aktuell förteckning på byalagets medlemmar!

I sommar kommer Naturskyddsföreningen att 
ha en utställning om Skäldervikens vatten. Ut-
ställningen är precis som föregående sommar 
i sportdykarklubbens lokal bredvid Hamnkro-
gen. Den startar den 5/7 och är öppet dagligen 
mellan klockan 11.00-16.00 t.o.m. den 2/8. 
Fritt inträde.Utställningen innehåller informa-
tion i form av text, vackra bilder och spännande 
akvarier med livet i vårt hav. Vi har även pyssel, 
mikroskop och annat spännande. 

Mer om våra aktiviteter finns att läsa om 
på  www.livetiskalderviken.se och på 
www.facebook.com/skalderviken

Havsutställning i hamnen

Hjärtligt välkomna att lära 
mer om vårt hav.
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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 Mattias Thilfalk 41 00 03

Kassör Torgny Bergström 200 88

Barn o Ungdomsgrupp Mattias Thilfalk 41 00 03

Karin Dacke Thall 155 12

Byastugegrupp Thomas Brorsson 20 191

Torgny Bergström 200 88

Grannsamverkan Mats Holm 212 13

Sven-Olof Hoffert 214 53

Historiegruppen Kerstin Paulsson 208 39

Torgny Bergström 200 88

Miljö o Naturgruppen Kristin Johansson 241 54

Anna Stina Arnrup 159 22

Pomonagruppen Tore Bernstrup 215 54

Arne Persson 210 12

Seniorgruppen Ulla Lind 208 21

Rolf Malmström 213 62

Strand och Bryggrupp Bengt-Thomas Strandqvist 159 05

Lars Flodmark 215 67

Trafik o Kommunikation Kent Johansson 0708 693435

Kjell-Erik Olsson

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.


