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Hamnposten

Pomonabron

Den 15 december var förbindelsen mellan Pomona och 
Skälderviken återupprättad.
Läs på sida 6 om tidigare broar över Rössjöholmsån från 
Pomona in i Valhallsskogen.

Januari 2018
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Röken från grillen blandas med dof-
ten av grillad korv. Barnen, leker med 
varandra och myser tillsammans med 
föräldrarna, denna nyårsdag i Val-
hallsparken. Barn o Ungdomsgruppen 
leder tillställningen, som p.g.a. det 
stora intresset nu blivit en tradition. 
Det är inte bara nyårsdagsaktiviteten 
som denna aktiva grupp inom Byalaget 
gjort till en populär tradition. Också 
vår-och höstgrillning, tipsrundor på 
Gamla Hamnens dag och julpyssel för 
de minsta vid ”Jul i Skälderviken”, står 
på deras agenda. Trevligt!
Vid fyra tillfällen under året har Senior-
gruppen ansvarat för föredragshållare 
på Tisdagskafeét i församlingshemmet. 
Två av dessa föredrag har hållits av våra 
egna historieexperter, Kerstin Pauls-
son och Torgny Bergström. Mycket 
omtyckta föredrag!
Stormen Urd slet loss 22 flak ur Sven 
Jons brygga. Flaken bärgades omgåen-
de av ett gäng glada gossar i Bryggrup-
pen. Samma glada gäng reparerade 
och lade flaken på plats på bryggan i 
god tid före badsäsongen.
Tomtemoran Gull-Britt Rebbelstam 
ledde, tillsammans med sina tomte-
nissar och tomtelisor, dansen kring 

Hamnposten nr 1 - 2018 Årgång 20
Hamnposten delas ut till samtliga 650 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.
Tack till alla som bidragit till detta nummer. 
Toiny Böös och Torgny Bergström har sammanställt materialet.

Backspegel 2017 torggranen. Inte bara vid Knutsfesten, 
utan även vid julens inledning på torget 
första advent. Detta till stor förnöjelse 
för byns barn, som vid båda tillfällena 
fick ICA-Källans gottepåsar direkt ur 
byatomtens hand!
Gamla Hamnens dag genomfördes 
även denna sommar tack vare gott 
samarbete mellan Byalaget, Scoutkå-
ren, ÄSSS, Fiskeläget, Mitt hav, Fyrhu-
set, SIF, Författare och Biolog. Sponso-
rer: ICA-Källan, Engelholmsglass och 
Sofierokaffe.
Byastugan fick ett nytt lager rödfärg 
under våren och framstår nu som än 
vackrare än förut.
Natur-och Miljögruppen har vid ett 
par tillfällen påmint kommunen om 
den undermåliga stenbeläggningen på 
nedfarten till Hunnabadet. Tiden får 
väl utvisa vad som sker med detta.
Vegetationen på Lövängsparken väcker 
också irritation. Vi har redan från bör-
jan påpekat att växtligheten där ska 
vara låg. Nu ser vi hur träd och även 
buskar växer sig alltför höga!
Något som däremot sköts bra, är den 
årliga slåttern på Sven Jons udde! Som 
vanligt högg kommunens folk gräset 
på sensommaren. Därefter räfsades 
klippet ihop av frivilliga inom Byalaget. 
Arbetet avslutades med gemensam 
fika!
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Gatuarbetena har fortsatt även i år, 
med tyngdpunkt på Bjärevägen (från 
Valhallsvägen) -Lingvägen. Denna 
sträckning är hårt trafikerad p.g.a. 
verksamheten på Lingvallen. Trafik-
gruppen för en outtröttlig diskussion, 
muntlig såväl som skriftlig, med kom-
munen om den oacceptabla trafiksitu-
ationen, gällande framförallt hastighet 
och felparkeringar! 
Efter många års löften från ansvariga 
inom kommunen, ersattes så äntligen 
den gamla Pomonabron med en ny! Se 
vidare annat inlägg i Hamnposten.
Grannsamverkansgruppen har, för-
utom ett idogt informationsarbete 
till/från medlemmar och polis, nu även 
ett uppdrag att skriva ned ett underlag 
till kommunen inför Trygghetsvand-
ringar i Skälderviken och Pomona, 
under 2018.
Kommunfullmäktige beslöt att anta  

ÖP 2035! Se artickel på nästa sida.
Året i byn avslutades med ”Jul i Skäl-
derviken”, en mysig tillställning på 
torget, kring affären och i församlings-
hemmet.
Avslutningsvis skänker vi en tanke till 
Inger Malmström och hennes familj. 
Hennes käre make Rolf avled lugnt och 
stilla i hemmet i slutet av september. 
Rolf kämpade länge mot sin sjukdom 
och ville in i det sista medverka i Bya-
lagets arbete. Rolf gjorde sig känd som 
en humoristisk och slagfärdig person, 
som med lätthet framkallade skratt 
och munterhet i sin omgivning. Hans 
skaldekonst är vida känd och han blev 
vid flera tillfällen svensk mästare i att 
skriva snapsvisor! Hans snapsvisor har 
fortlöpande publicerats i Hamnposten, 
ända sedan 2010. De väckte alltid stor 
munterhet! Med Ingers medgivande 
kommer här ett av Rolfs sista alster.

Måndag tar jag ingenting, 
ingenting, ingenting.
Tisdag blir det någonting, 
någonting, någonting.
Onsdag sitter jag och tankar,
Torsdag ligger jag för ankar,
Fredag går det i ett kör.
Sen är det helg och raka rör!

Du saknas oss Rolf…
Toiny Böös

Melodi: Måndag gör jag ingenting…
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Skall det bli bostäder i Valhallsskogen
enligt ÖP 2035?
Kommunfullmäktige beslöt den 28 au-
gusti 2017 att anta kommunens över-
siktsplan ÖP 2035, med vissa ändringar 
som gjorts efter planförslagets utställ-
ning våren 2016. Fullmäktiges beslut 
stöddes av endast tre partier, Social-
demokraterna, Engelholms-partiet och 
Sverigedemokraterna. Översiktsplanen 
är ett målsättningsdokument, som skall 
ligga till grund för fortsatta utredningar 
och detaljplaner.

Planförslaget hade i maj 2016 föranlett 
ett stort antal skriftliga protester mot 
ett nytt utredningsområde för bostads-
bebyggelse på 8 hektar, dvs ca 25 % av 
Valhallsskogen. Invändningarna kom 
från såväl enskilda Skälderviks- och 
Pomona-bor som från Skeldervikens 
byalag. Byalaget hade vid ett stormöte 
den 19 maj fått stöd från ca 85% av 
deltagarna att motsätta sig ytterligare 
bebyggelse i skogen.

I den nu antagna översiktsplanen 
har ca 4,5 ha av utredningsområdet 
behållits utmed Valhallsvägen, med 
kommentaren att området utgör en 
förtätning av Skälderviken med dess 
infrastruktur, handel och service, t ex 
skola. Resterande del av skogen avses 
bevaras, men hur detta bevarande skall 
säkerställas framgår inte. 

Valhallsskogen är den sista resten 
av Valhallskonsortiets omfattande 
markinnehav, och planens utrednings-

område speglar konsortiets önskemål 
om exploatering. I gengäld har man 
förklarat sig beredd att överlåta resten 
av skogen till kommunen, om området 
detaljplaneras för bostäder enligt kon-
sortiets önskan. 

Översiktsplanens beteckning Utred-
ningsområde tyder på att kommunen 
kan vara beredd att ta upp förhand-
lingar med konsortiet, men markerar 
samtidigt en viss osäkerhet. Länssty-
relsen har ju bl a pekat på både natur-
vårds- och kulturvårds-intressen att 
ta hänsyn till i Valhallsskogen. I vilket 
fall som helst, så har kommunen med 
detta steg lämnat den tidigare målsätt-
ningen, att Valhallsskogen skulle bibe-
hållas som naturområde i nuvarande 
utsträckning för överskådlig tid. Det 
har inte framgått om allianspartierna 
har avvikande uppfattning.

Frågan är hur Byalaget skall agera 
framdeles i frågan. Byalagets styrelse 
ser det alltjämt som en viktig uppgift 
att bevaka Skälderviks- och Pomona-
bornas behov av tillgång till ett na-
turområde, samtidigt som vi är väl 
medvetna om intresset för välbelägen 
flerbostadsbebyggelse, inte bara för 
seniorer utan även för unga mindre 
hushåll. Frågan är på vilken nivå vi skall 
lägga våra ambitioner:

Skall vi fortsätta att driva linjen 
– ingen ny bebyggelse i Valhallsskogen 
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Årsmöte
Onsdagen den 14 februari klockan 19,  ÄSSS klubbhus.

Skeldervikens byalag kallar till årsmöte. I år skall vi vara i ÄSSS klubbhus 
i småbåtshamnen.
Verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och förslag till val står 
på dagordningen. Allt finns att läsa om på vår hemsida 
www.skelderviken.se
Vi vill också dryfta konsekvenser av ÖP 2035 för Valhallsskogen.
Till årsmötet kommer Johan Brinck och berättar om vattendrag i Ängel-
holms kommun.

ICA Källan bjuder på kaffe och bulle.                                                                        

– och försöka påverka beslutsfattarna 
att förlägga bostadsbyggande någon 
annanstans? Eller skall vi acceptera 
Valhallskonsortiets exploateringsin-
tresse, villkorat med löftet om att skän-
ka bort resten av skogen, som därmed 
skulle kunna bevaras som kommunalt 
natur- och kulturvårdsområde? 

Styrelsen vill gärna ha synpunkter om 
dessa frågor. Välkommen till årsmötet 
den 14 februari 2018 och gör din röst 
hörd.

Tore Bernstrup

Välkomna!

Byastugan

Falurödfärg håller 
inte så länge men 
passar väldigt bra på 
vår bod i Gamla ham-
nen i Skälderviken. 
I somras var det dags 
för första ommål-
ning. 
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Den tredje Pomonabron

Den tredje Pomonabron över 
Rössjöholmsån mellan Pomona 
och Valhallsskogen står nu klar.
Den gamla Pomonabron har va-
rit avstängd från den 4 septem-
ber. Under tiden har gående och 
cyklister fått ta sig en rejäl om-
väg via Päronvägen- Ådalsvägen 
och Ålundabron för att komma 
till Skäldervikens centrum. Elev-
er på Errarps skola har fått buss-
kort för att kunna ta sig från kyr-
koruinen i Luntertun till skolan.
- Den nya bron, som är en trä-
konstruktion, har en spännvidd 
på 20,5 meter och en bredd på 
3 meter och har kostnadsbe-
räknats till 2,6 mkr säger kom-
munens projektledare Helena 
Persson. Det är Svevia som va-
rit entreprenör. Den nya bron 
är alltjämt endast avsedd för 
gång- och cykeltrafik, men den 
medger även kommunala snö-
röjnings- och liknande arbets-
fordon.

Den gamla Pomonabron, som var en 
stålkonstruktion med träbeläggning, 
byggdes under sommaren 1970 i an-
slutning till att inflyttning på Pomona 
pågick. Bron hade en spännvidd på 21 
meter och en bredd på 2 meter.
Lite kuriosa: Redan under hösten 1969 
byggdes den allra första Pomonabron 
över Rössjöholmsån. De entusiastiska 
byggmästarna var bröderna Jonas och 
Mårten Torle (då 9 respektive 8 år). 

Familjen Gunnar och Marianne Torle 
var bland de första som redan 1969 
kunde flytta in i sitt nybyggda hus på 
Astrakantorget. Pojkarna var intres-
serade av fiske och djurliv och höll då 
mycket till nere vid Rössjöholmsån 
och deras behov av en bro över ån 
växte sig allt starkare. 
Vid ett samtal med pappa Gunnar kan 
han påminna sig hur pojkarna ivrigt 
samlade byggmaterial till brobygget. 

Den första bron vintern 1969-70
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Några brobyggnadsnormer var san-
nolikt okända. Den nya hängbron blev 
genast populär bland Pomonafolket. 
Även en del skolbarn tog den nya 
möjligheten att enkelt ta sig över ån 
genom Valhallsskogen upp till Errarps 
skola. 
Hängbron uppskattades också av mej 
och min fru IngaLill och vår 2-åriga 
dotter Helena. Vi flyttade somma-

ren 1969 från Göteborg till en stuga i 
Skälderviken i väntan på vårt nya hus. 
Bron gjorde så att vi smidigt kunde 
följa bygget av vårt hus på Åkerötor-
get som blev klart för inflyttning som-
maren 1970. 
 
Lennart Eriksson

Den tredje bron lyfts på plats den 30 november 2017. Plankorna som vi skall 
färdas på ligger i 45 grader mot färdriktningen, måntro detta är för att snöröj-
ningen skall göra så liten skada som möjligt.
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Kabyssen Bjärevägen 2
Åliden  Bjärevägen 4
Verkligheten Bjärevägen 25
Ekebo  Bjärevägen 38
Fort Anna Bjärevägen 40
Skogshem Bjärevägen 40
Tallbacken Bjärevägen 72
Grangärde Bjärevägen 76
Hedbo  Björkvägen 5
Costa Mera Björkvägen 6
Liberty  Centralvägen 4
Irmelin Rose Centralvägen 6
Strandgården Centralvägen 7

Skogshyddan Centralvägen 9
Villa Daniel Centralvägen 11
Gammelgård Centralvägen 12
Gläntan  Centralvägen 13
Ljungbacken Centralvägen 15
Solstugan Centralvägen 17
Everett  Centralvägen 18
Skånestugan Centralvägen 20
Klitterstugan Centralvägen 23
Solbacka Centralvägen 25
La Paz  Centralvägen 28
Berglid  Centralvägen 29
Lyan  Centralvägen 30

Att ge sitt hus ett namn var vanligt under 1800-talet fram till mitten på 1900-
talet. Det var adressen i små orter som Skälderviken, om man nu inte nöjde sig 
med att bara skriva namnet på den som skulle få brevet. Sen fick vi namn på 
våra vägar och nummer på husen.
Många har tyckt att namnen varit värda att bevara och det går fortfarande att 
se välskötta skyltar, målningar och till och med relieffer i putsen på en del hus.
Historiegruppen har förtecknat de namn som vi känner till. Vi har också lite 
historia om en del av namnen. Vissa hus har haft olika namn under sin levnad. 
Några hus finns inte längre.
Har du något namn som fattas på lista, eller är fel, eller en historen bakom nam-
net så vill vi gärna ta del av det. Helst skriver du ner det och skickar till:
torgny. bergstrom@engelholmshamn.se
Kerstin Paulsson och Torgny Bergström
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Skogslid  Hamnvägen 5
Hagalid  Hotellvägen 1
Svenbo  Hotellvägen 2
Haga  Hotellvägen 3
Villa Solvik. Hotellvägen 6
Sandvik  Hotellvägen 7
Furuborg Hotellvägen 9
Dala  Hotellvägen 10
Lill-Dala  Hotellvägen 10
Björka  Hotellvägen 12
Villa Björka Hotellvägen 12
Solliden  Hotellvägen 16B
Lillebo  Hotellvägen 19
Övralid  Hotellvägen 20
Tunvalla Häggvägen 5-11
Saga  Hörnvägen 1
Björkdungen Hörnvägen 2
Nyhem  Hörnvägen 3
Rosenhill Hörnvägen 5
Ellen  Källvägen 4
Parkvillan Källvägen 9
Inga Lunda Källvägen 10
Margareta Källvägen 12
Carlsminne Lägervägen 6
Kojan  Lägervägen 12
Solhäll  Lägervägen 18
Minnes Ro Lägervägen 26
Villa Valhall Lövängsvägen 1
Bjärebo  Lövängsvägen 4
Villa Hoppet Lövängsvägen 5
Torshall  Lövängsvägen 6
Sjöglimt Mesanvägen 6
Brattevik Mesanvägen 11
Helena  Mesanvägen 13
Helenehill Mossvägen 11
Sundal  Rosenvägen 4
Furubo  Rosenvägen 6
Tallåsen  Rosenvägen 15
Rosenbad Rosenvägen 17
Ekebacken Svanvägen 10
Vitahuset Tallvägen 5
Furunäs  Tennisvägen 1

Tallbo  Tennisvägen 3
Flinkbo  Tennisvägen 8
Eklunda  Tennisvägen 9
GEA  Tennisvägen 12
Björkvik  Torgvägen 1
Rosenholm Torgvägen 3
Furulund Torgvägen 5
Ramshall Valhallsvägen 3
Gustavsro Valhallsvägen 9
Arnebo  Valhallsvägen 22
Villa Erika Valhallsvägen 26
Björkliden Valhallsvägen 32A
Hörnstugan Valhallsvägen 34
Villa Hamnen Valhallsvägen 37
Kullablick Valhallsvägen 38
Sjöborg  Valhallsvägen 39
Björkebo Valhallsvägen 44
Skogshem Valhallsvägen 45
Eliseborg Valhallsvägen 46
Skogshaga Valhallsvägen 47
Bjäregården Valhallsvägen 49
Baugehus Valhallsvägen 52
Hemmet Valhallsvägen 52
Villa Berne Valhallsvägen 52
Alfhem  Valhallsvägen 52
Villa Berne Valhallsvägen 52
Sjötorp  Valhallsvägen 54
Havsvind Valhallsvägen 60
Lyckebo  Valhallsvägen 60
Almliden Valhallsvägen 64
Skogshall Valhallsvägen ?
Villa Asta Vinkelvägen 1
Solbacken Vinkelvägen 2
Rosenlund Vinkelvägen 5
Wästhem Vinkelvägen 5
Helena  Vinkelvägen 7
Emlunda Vinkelvägen 9
Björka  Vinkelvägen 10
Villa Klara Vinkelvägen 11
Villa Bris Vinkelvägen 20
Ålunda  Åvägen  1
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Stengärde i Skälderviken?
I början av 1950-talet hade vi flyttat till vad som sedan blev Mossvägen 11.  
Vägen var bara byggd fram till vårt garage, så den sista biten fram till Källvägen 
var mest sand.  Bortsett från en höjd ca 10 meter innan Källvägen. Denna höjd 
tolkade vi som ett stengärde.  Sand är det gott om i byn, men stora stenar är 
inte lätta att finna.  Med tiden byggdes vägen ut den sist biten och vi slapp 
riskera bilens underrede om vi ville ut åt det hållet.  Detta stengärde har alltid  
intresserat mig och borde ha gått in i grannarnas trädgårdar fast det fanns 
inga tecken på det.

Alltså återstår det två alternativ: (1) att det verkligen var ett stengärde kan-
ske byggt med stenar från stranden eller (2) en bronsåldersgrav.  Det finns 
ju minst två uppe i skogen, en direkt i Källvägens förlängning.  Om det var 
ett stengärde kan man fråga sig varför.  Sanden är ju inget vidare för att 
odla något, inte ens gräs.  Dessutom kan jag inte påminna mig ha sett andra 
stengärden på andra håll i byn.  Återstår alltså det mest troliga: att det var 
en bronsåldersgrav eller tidigare.  Det kan ju faktiskt ha varit en hög där man 
tagit bort jorden för trädgårdar.  Nog är detta en del av byns mycket tidiga 
historia!

Thorsten Sjölin

Hej på er!
Vi är några glada vandrare från 
Engelholms Vandrarförening 
som träffas varje måndag kl. 
09.00 på torget i Skälderviken . 
Vi promenerar 6-7 km längs olika 
stigar och vägar, i och runt vårt 
vackra Skälderviken, men är alltid 
tillbaka före kl. 10.30. Det brukar 
var ca 10 st. som dyker upp men 
det finns plats för fler. Kom gärna 
med och prova på om det är 
något som du tycker skulle passa 
dig.
Rolf Gärdby

Café tisdag i församlingshemmet i Skälderviken har två föredrag som 
Skeldervikens byalag bidragit med: 6 februari Sandy Olsson på nordpolen, 
6 mars Änglamust. Kl. 14 bägge tillfällena. Välkomna!
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Häng med i Grannsamverkan!

Att vara aktiv i Grannsamverkan är bland det bästa – och billigaste – man kan 
göra för att skydda sitt hem från inbrott och skadegörelse. Givetvis skall du 
se till att ha godkända lås på dörrar och fönster – och glöm inte altandörren 
– samt gärna även rörelseaktiverad utebelysning och larm. Men om du och 
dina goda grannar dessutom håller bra koll på varandras hus när någon är 
bortrest, blir området ännu mindre attraktivt för tjuvarna.

Via Byalagets Larmlista får du information om miss-
tänkt verksamhet i ditt grannskap, rapporter från 
Polisen om begångna inbrott, och dessutom bra 
tips på hur du skyddar din bostad. 
Mejla mgoholm@hotmail.com  
och anmäl dig till Larmlistan!

Ängelholms kommun arrangerar se-
dan en tid Trygghetsvandringar på oli-
ka platser i kommunen. Under hösten 
2018 har turen kommit till Skäldervi-
ken och Pomona, där trygghetsvand-
ringar skall genomföras i båda områ-
dena. De boende kommer att inbjudas 
till dessa vandringar, under vilka man 
kan peka ut platser eller situationer 
som man upplever som otrygga. Det 
kan handla om bristande belysning, 
problem med trafiken, buskar som 
skymmer sikten, skicket på gator och 
trottoarer etc., men också om det 
sker nerskräpning, skadegörelse eller 
råder allmänt busliv i området.

Byalaget uppmanar alla att komma 
med förslag på platser och situationer 
där tryggheten upplevs som bristfäl-
lig, och att antingen sända förslagen 
via e-post till mgoholm@hotmail.com 
(senast 2018-02-10) eller ta upp dem 
till diskussion på Byalagets årsmöte, 
som kommer att hållas onsdagen 
den 14 februari 2018. Byalaget kom-
mer därefter att redovisa förslagen 
för kommunen, och de kommer att 
utgöra ett värdefullt underlag för pla-
neringen av Trygghetsvandringarna 
hösten 2018.

Mats Holm

Trygghetsvandringar i 
Skälderviken och Pomona
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Barn och Ungdomsgruppen

Under 2017 har barn och ungdoms-
gruppen träffats regelbundet ! Vi har 
pratat om hur vi ska nå våra familjer i 
Skälderviken och på Pomona och vad 
vi kan göra för barn och unga i vårt 
område. Under året som gått har vi 
förmedlat information via vår Face-
book-sida som under 2018 kommer 
gå ihop med Skeldervikens byalags 
gemensamma FB-sida. 
Vi har sammankallat till grillning, i 
våras träffades ett gäng glada barn 
med föräldrar i gamla Hamnen och 
under hösten grillade vi på Pomona. 
Bra tillfällen för barnen att leka och 
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Alla som vill är hjärtligt välkomna 
att höra av sig eller bara komma 
förbi på ett av våra möten.
Jonna Karlsson och Malin Larsson

för oss föräldrar att ses och prata!
Under december deltog Barn och 
ungdomsgruppen när julen firades in 
i Skälderviken. Vi pysslade i försam-
lingshemmet samtidigt som kyrkan 
bjöd på god adventsfika och sång. 
Utanför tassade tomten och barnen 
dansade kring granen på torget! 
Mycket uppskattat!
Vi ser fram emot fler trevliga träffar 
under 2018!
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Välkommen till 
Swedbank i Ängelholm.
Vi hjälper dig och din
ekonomi i både den lokala
och digitala världen.

HNT bidrager till Julgranen
på torget.

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 % rabatt på färg och lagertapeter. 
(10 % vid köp och 10 % via bonuscheck) 
10 % på hela vårt lagerförda sortiment.

Fluggers färg  20 %  på färg   10% på övrigt

Nordsjö Ide´& Design   20 %  på färg   10% på övrigt
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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  
dagar i veckan, året runt.
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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.

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 Anna Stina Arnrup 073 041 95 79

Carin Olsson 208 17

Pomonagruppen Tore Bernstrup 215 54

Arne Persson 212 45

Seniorgruppen 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


