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Varför inte ett sommararrangemang i 
Skälderviken? Sedan länge dansar vi 
ut julen vid tjugondag Knut på torget. 
Sedan ett par år tillbaka, har vi även 
en julbasar lördagen före Ängelholms 
julskyltning. Även det på torget.

Vad vore väl mer passande än ett som-
marjippo och då placerat vid Gamla 
Hamnen? Som ni alla säkert vet fi-
rar Ängelholm 500 års-jubileum som 
stad till nästa år och då, om någonsin, 
tänkte vi anordna lite festligheter vid 
Gamla Hamnen! Som en generalre-
petition till detta jubileumsfirande 
genomför vi söndagen 28 juni i år, 
kl. 10.00 - 15.00, ett arrangemang i 
samarbete med föreningar knutna till 
livet i Hamnen. De programpunkter 
som olika grupper inom Byalaget står 
för och de aktiviteter som de övriga 
föreningarna och privatpersoner står 
för, presenteras i detta nummer av 
Hamnposten. Allt detta görs helt ide-
ellt av medlemmar i de medverkande 
föreningarna.

Hamnposten nr 2 - 2015 Årgång 17
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. 

Gamla Hamnens dag

Jag vill passa på och tacka alla inblan-
dade för ett fantastiskt engagemang 
under planeringsarbetet och jag är 
övertygad om att genomförandet blir 
lyckat. Ett stort tack även till Ica Käl-
lan som sponsrar med förtäring och 
priser.

Då vill jag till sist uppmana alla skäl-
derviks- och pomonabor, och även ni 
i angränsande bostadsområden, att 
deltaga i Gamla Hamnens dag, den 
28 juni! Jag hoppas att vi alla kan göra 
denna dag till en riktigt trevlig hamn-
fest, så det förhoppningsvis kan bli en 
återkommande sommarfest många år 
framöver!

Väl mött söndagen den 28 juni!

Toiny Böös
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Ängelholms kommun har en ny poli-
tisk organisation sen årsskiftet. Färre 
nämnder och styrelser som tar hand 
om det löpande och beredningar som 
skall fördjupa sig i framtidsfrågor och 
strategier. Beredningarna får sina 
uppdrag av kommunfullmäktige och 
kommer tillbaka till fullmäktige med 
sina förslag. Medborardialog är en 
viktig del av arbetet i beredningarna. 
Vi i Skeldervikens byalag är angelägna 
om att politiska beslut grundar sig på 
ett ett gediget förarbete och en allsi-
dig kunskap.

Medborgardialog

Lika viktig som dialogen med beredningarna är den med 
nämnder, styrelser och tjänstemän. 

Ängelholms kommuns värdegrund är 
Omtanke, Öppenhet och Handlingskraft.

Handlingskraften gör sig bäst efter en medborgardialog 
i omtankens och öppenhetens tecken.

Skeldervikens Byalags styrelse

Skeldervikens Byalag  vill vara med,  så 
vi delat ut Hamnposten till ”utvalda” 
politiker och tjänstemän i kommunen. 
Vi talar om att vi finns och berätta  om 
vad vi sysslar med. Detta har vi fått 
uppskattning för och fortsätter alltså 
med det i den nya organisationen.
 
Vi har sedan tidigare en god samver-
kan i mångt och mycket med kommu-
nen, bland annat med  Sven Jons bryg-
ga och slåttern på Sven Jons udde.

Att skogen skall bevaras 
och ”säkras”, till glädje för 
kommande generationer 
också, har ett massivt stöd 
av dem som bor i Skälder-
viken, Pomona och Lunter-
tun.
När Stenelid är färdigbyggt 
kommer upp till 2 000 per-
soner ytterliggare att ha en 
skog nära sin bostad.

Skeldervikens Byalag har ständigt Valhallsskogen på dagordningen
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Gamla Hamnens dag

Vi påminner om”Larmlistan” 
Vill du via mejl få information om bl.a. misstänkta 
aktiviteter i vårt område, anmäl dig till 
mgoholm@hotmail.com.

Söndagen 
den 28 juni 
kl. 10 till 15
 
Byastugan
Segelvägen 10

Historiegruppen visar bilder på hur det såg ut 
förr i Hamnen. Bilderna finns i Byastugan och på 
skyltar på flera platser i området.

Barn och Ungdomsgruppen har lagt ut en 
tipsrunda för de yngre. 
De äldre skall också få chansen att visa 
vad de kan på en tipsrunda.

Tipsrundor

Bilder

Grannsamverkan
Byalagets Grannsamverkansgrupp ger tips om  
bostadssäkerhet, mellan 12 och 15 i Byastugan  
tillsammans med Alltor Data och Larmteknik.
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Havskajak

Kom till Byastugan 
för mer informa-
tion.

Aterras instruktörer 
hjälper dig med 
dina första 
paddeltag.
Aterra erbjuder 
provpaddling av 
havskajaker, 
rekreationskajaker, 
SUP och surfski.

Segla
Prova på segling för både barn och vuxna. 
Kom till ÄSSS jolle-plan på Gamla Hamnens dag och prova på att segla.

Våra erfarna instruktörer 
följer med när ni får segla 
med både optimistjollar och 
3-mans skolbåtar, C55.

Vi lånar ut flytvästar.

Vi seglar mellan kl 10-12 
och 13-15.

www.asss.se

Välkommen på prova på paddling med 
ÄSSS havskajak. 
Kl. 10 - 11 och 14 - 15.

Vill du veta mer innan du kommer och provar på 
så se på dessa hemsidor:
www.asss.se       www.aterra.se
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Vill du veta mer om det som lever i vår badvik?

Växter på land

Professor Mats Gus-
tafsson visar vad som 
växer i hamnen och i 
klitterna.

Kl. 10 och 13 startar 
vandringarna.

Har du frågor om 
växter så passa på att 
ställa dem nu, Mats 
finns på plats störe 
delen av dagen.

Marinbiolog Kristin Johansson finns nere 
på stranden under dagen med håvar, 
vattenkikare och akvarier.

Komma och titta ner under vattenytan.  
Ute i vattnet finns en liten led med  skyl-
tar att följa med hjälp av vattenkikare. 
Håva djur och alger och inred dagens 
akvarier på stranden. 

Tillsammans visar vi upp det 
som finns på Skäldervikens 
grunda bottnar.
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Skeldervikens fiskeläge

”Skeldervikens Fis-
keläge är en ideell 
förening som 
grundades som-
maren 2007 med 
syfte att värna om 
miljö och tradition 
i området samt 
stärka identitet av 
fiskeläge och an-
göringshamn som 
det varit i hundra-
tals år.”

Föreningen hänger upp bottengarn på gamla hamnplanen inför varje 
sommarsäsong samt tar ner det på hösten.
En skylt med bilder från svunna tider i fiskeläget finns i anslutning tll 
garnen. En tjärdoftande sprisegel Blekinge-eka från 1800-talet vilar sig 
på hamnplan efter många års sillafiske.

Fyrhuset Fyrhuset kommer 
att vara öppet 
under dagen.

Det är en av de älsta 
byggnaderna i Engel-
holms hamn, även om 
den inte var med från 
första början 1856 när 
hamnen invigdes.

Då var fyren längst ut 
på den södra piren.

Fyrhuset ägs nu av ÄSSS 
och sköts av Förenings-
hamnen.



�

Byalaget kommer också att vara med, 
årets Gamla Hamnens dag blir ett genrep. 

Vi tänker oss ett samarbete mellan olika 
föreningar och verksamheter som håller 
till i Skälderviken, kring småbåtshamnen 
och stranden.

Har ni tips och förslag eller vill hjälpa till 
så hör av er – vi kommer att jobba med 
planeringen under hösten och nästa vår. 
Det går bra att kontakta 
Anna-Stina Arnrup.

anna-stina@arnrup.com

Nästa år blir det jubileumsfestligheter i Ängelholm

Vi kommer att visa ett vindskydd som 
vi bär med oss på hajker, en tältkåta 
som används vid läger.
Vi har plats för alla i laget. Scouterna 
jobbar i den lilla gruppen där var och 
en får synas och utvecklas.
Vi är schysta kompisar, och vi har 
ingen avbytarbänk. Vi har naturen 
som vardagsrum. Scouterna skapar 

Barkåkra scoutkår kommer att visa hur vi scouter 
bor när vi är ute på hajk och läger. Du kommer 
också att få se hur vi lagar mat över öppen eld. 
Är du där kan du kanske få en smakbit.

utmaningar som lockar till samarbete 
och lösningar. Vi ser inga hinder.
Var finns vi? Jo på Bjärevägen 40 i 
Skälderviken, där har vi vårt fina hus, 
Fort Anna.
Vill du vara med? Du, ung som gam-
mal, är alltid välkommen i vår scoutkår.
Besök vår hemsida  
www.barkakrascoutkar.se

Risflotte, sommarläger 2014
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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 handskar. Har du räfsa och tjuga så tag med det också.
Alla är välkommna!

När vi pustat ut efter Gamla Hamnens dag är det 
dags för slåtter på Sven Jons udde den 15 juli

Vårt hav!
För fjärde sommaren kommer den upp-
skattade utställningen om livet i Skäl-
dervikens vatten att vara öppen, nu 
med ytterligare ett akvarium, minilabb 
och annat spännande material.
Liksom tidigare finns utställningen i Dy-
karklubbens hus intill Hamnkrogen. Den 
är öppen 6 – 26 juli alla dagar mellan 11 
och 16. Det ordnas också strandskola 
för barn mellan 7 och 12 år, snorkelsa-
fari och krabbmetartävlingar.
Utställningen arrangeras av Natur-
skyddsföreningen i Ängelholm med 
marinbiolog Kristin Johansson som pro-
jektledare.
Ring Kristin för anmälan till strandskola 
och snorkelsafari 070 229 04 94
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Söndagen den 28 juni firas ”Gamla 
Hamnens Dag” med en mängd akti-
viteter.
Historiegruppen kommer att sätta 
upp foton för att visa hur hamnområ-
det har sett ut en gång. Vid ett tillfälle 
som detta önskar man att bron mel-
lan pirarna och stigen bort till Strand-
caféet funnits kvar.
Damerna som jobbade på familje-
baden skötte också kaffeserveringen 
på caféet. 1946 kom Gösta Lindén 
med hustru att bli caféägare och nu 
blev det större utbud med tidningar, 
vykort, läsk glass, godis, kaffebröd 
m.m.
Gösta hyrde också ut roddbåtar. Bar-
nen Ulf och Madaleine var med för-

Strandkaféet

Vi promerade på träbron över ån, fortsatte på de välsopade betongplattorna 
och trälandgångarna utmed åsidan  och kom fram till familjebaden med 
Strandcaféet. 

äldrarna hela dagarna. När Ulf var 8 år 
fick han cykla varje sommarmorgon 
från Ängelholm ut till Skäldervikens 
Station och hämta tidningarna, som 
skulle säljas under dagen. Klockan 
10 öppnades caféet. Lastbilen med 
alla varor stannade i hamnen och 
där hämtade Ulf varorna och lastade 
i roddbåten och rodde ut till caféet. 
Det var ett strängt jobb för en liten 
grabb.
Efter sommaren 1953 slutade famil-
jen Linden och nya caféägare tog vid 
bl.a. Ulla och Sven Håkansson. Se-
nare drevs caféet av Erik och Stania 
Englund. De sista åren var det Stanias 
son Jan Berglund som drev caféet.
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Strandcaféet var under 
alla år ett mycket populärt 
ställe att gå till under som-
maren. Vid flera tillfällen 
gick orkestrar från hotellen 
ner och underhåll utanför 
Strandcaféet.
Efter att bron fördärvades 
av isen 1966 upphörde all 
verksamhet ute i klitterna.
Kerstin Paulsson 
Historiegruppen

Ytan framför Strand- 
caféet var en knutpunkt 
och mötesplats. 
Människorna på bilden 
är   för oss okända. Vet 
du vilka de är så hör av 
dig.

Ann-Marie Lindén med 
sin syster Gunni och sina 
barn Ulf och Madeleine

Teddy, Ann-Marie och Gösta Lindén och Madeleine
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Idén till en visa kommer ofta från ovän-
tat håll. Den här visan inspirerades av ett 
citat från 1905 av Albert Engström.
Melodin kallas i  regel “Petter Jönsson”, 
egentligen “Petter Jönssons resa till 
Amerika”, ett skillingtryck som skrevs 
1872 på en äldre melodi. I våra trakter 
är melodin mer känd som “När ja´ var 
liten så var ja´ stygger, de vet ja´”.

Snapsvisan

Vi har en ömtålig bukspottkörtel att vårda,

Och emot njurarna får vi inte va´ hårda,

Och understundom så får vi ta av genevern

För att förhindra att få torrsprickor i levern.

Rolf Malmström

Leverans
Mel.: Petter Jönsson

När Rolf inte skriver snapsvisor och hjälper 
till med Byalagets medverkan i Café tisdag i 
Församlingshemmet så ordnar han så vi får 
blomsterurnor på torget.
Det tackar vi både honom och parkförvalt-
ningen för.

“I mitt hus förekommer aldrig 
brännvin, men understundom 
tager jag mig en genever.”
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Jul på torget
Det är bara ett halvår tills vi förväntar oss ett 
julsmyckat torg i Skälderviken. Styrelsen frå-
gade årsmötet om Skeldervikens byalag skulle 
fortsätta stå för torgets julstämning. Det var 
ett mycket enigt årsmöte som ville det. De som 
hittills har gjort jobbet behöver förstärkning. Du 
som vill vara med i planeringen och det i prak-
tiska så hör av dig till 
Toiny Böös tel. 210 12,   toinyboos@ektv.nu

Företagare som vill bidraga är mycket 
välkommna. Ni hör också av er till Toiny.

Här fröjdas vi i hafvets vågor

Boken om badliv och turism i Äng-
elholm och Skälderviken i svunna 
tider ”släpptes” På Klitterhus den 
16:e maj.
Historiegruppen som bidragit med 
såväl bilder som gamla texter var 
inbjudna till släppet.

Yvonne Nilsson och Stina Lindroth i 
samspråk med bokens upphovsmän, 
Erik Magnusson och Frederic Täck-
ström. Else Erstedt i förgrunden.
Ulf Lindén från Gamla Lergökar 
tackades också för sitt bidrag med en 
bok.
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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   20 %  på trävaror  10% på butiksvaror

Butikerna har en aktuell förteckning på byalagets medlemmar!

Färghuset Colorama   20 %  på färg   10% på övrigt

Fluggers färg  20 %  på färg   10% på övrigt

Nordsjö Ide´& Design   20 %  på färg   10% på övrigt

Sven Jons brygga
Svea och Egon åstadkom inte mer skada 
än vi i Brygg-gruppen tålde.

Bryggan gav 
vika där den 
skulle och 
höll där den 
skulle.
Inga träd-
stockar la sina 
bredsidor 
till vid dessa 
stormar.

Så nu är vimplen i topp och det är bara vädret 
som hindrar en del av oss från att bada.
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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 0703 00 05 20

Malin Larsson 0704 52 44 01

Byastugegrupp Thomas Brorsson 20 191

Torgny Bergström 200 88

Grannsamverkan Mats Holm 0709 42 14 30

Sven-Olof Hoffert 214 53

Historiegruppen Kerstin Paulsson 208 39

Torgny Bergström 200 88

Miljö o Naturgruppen Kristin Johansson 0702 29 04 94

Anna Stina Arnrup 159 22

Pomonagruppen Tore Bernstrup 215 54

Arne Persson 212 45

Seniorgruppen Rolf Malmström 213 62

Lars Stavehaug 218 69

Strand och Bryggrupp Bengt Thomas Strandqvist 159 05

Lars Flodmark 215 67

Trafik o Kommunikation Kent Johansson 0708 69 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.


