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Konstupplevelser längs Kattegattleden under perioden 29 juni – 7 oktober 2018. 
Vernissage 29 juni 2018.

(X)sites är ett konstprojekt med temporär offentlig konst längs Kattegattleden arrang-
erat av Konstnärscentrum Väst. Under sommaren 2017 var ett trettiotal konstnärer på 
plats i Halland, Skåne och Västra Götaland (cykelleden Sjuhäradsrundan) för att skapa 
platsspecifika konstverk efter leden. 

2018 är (X)Sites på plats längs leden igen med ett stort antal nationella och interna-
tionella konstnärer som gör sina tolkningar av landskapet längs leden. I Skåne deltar 
Helsingborg, Höganäs och Ängelholm.

Till Sven Jons udde kommer Roger Rigorth (Tjeckien) och Ola Nilsson (Sverige) för att 
ta landskapet i anspråk och där både konsten och platsen på udden blir konstverket. 
Under juni arbetar konstnärerna följt av utställning juli, augusti, september och okto-
ber. X:et i (X)sites står för det vi inte vet, sites står för platser. Projektet präglas i alla 
dess delar av undersökandet, från konstnärernas arbete med platserna till publikens 
möte med konsten och landskapen.

Läs om projektet på websidan: www.landart.se  eller Nina Wenedikter, projektledare 
(X)sites Skåne, e-post: nina.wenedikter@engelholm.se, tfn: 0431-46 89 29



�

Hamnposten nr 2 - 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. 

Sommar igen…
Så blev det sommar och sol ännu en 
gång, med allt vad det nu innebär. 
Promenader, båtturer, grillning, sol-
bad och naturligtvis bad från Sven 
Jons Brygga! För omväxlings skull be-
sparades bryggruppen besväret att 
återföra ilandflutna bryggflak, som 
vanligtvis blåst upp på stranden efter 
någon/några höst/vinterstormar. De 
försök till stormar som naturens kraf-
ter förmådde uppbringa, räckte inte 
till för att rubba vår gedigna brygga! 
Efter isättning av bryggtrappan, var 
det klart för bad på bred front, redan 
före första maj. Som ni vet, är platt-
formen längst ut på bryggan utrustad 
med bänkar och flaggstång, men även 
med stålkorgar som är fastskruvade i 
bryggräcket och kan användas för att 
lägga kläder och värdesaker i, medan 
man tar sig ett dopp. Nu har några 
starka personer lyckats slita loss dessa 
korgar och förpassat dem till havets 
botten! Då bryggruppen sliter ganska 
hårt med tunga göromål, som t.ex. när 
trappan ska sättas i, vore det önskvärt 
om ni, starka personer, anmäler er till 
styrelsen för att erbjuda er hjälp, med 
ett lite mer konstruktivt arbete än att 
förstöra! Om er blygsamhet förbjuder 
er att själva anmäla er till Bryggrup-

pen, så kanske någon som känner  er 
kontakta oss.

Förutom svalkande bad från Sven Jons 
brygga, får vi inte glömma bort sköna 
promenader i Valhallskogen. Trots 
kommunfullmäktigebeslut i fjol om 
ett utredningsområde i skogen, beva-
kar vi noga allt som händer i frågan, 
och gör vad vi kan för att behålla ett 
välbehövligt skogsrekreationsområde 
i byn!

Som ni ser på andra ställen i Hamn-
posten, så arrangerar vi i samverkan 
med andra föreningar i Skälderviken, 
återigen Gamla Hamnens Dag. Som 
vanligt första söndagen efter midsom-
mar, i år den 1 juli, kl, 11.00 - 16.00! 
Utöver olika aktiviteter bjuds ni på 
sillaburgare, kaffe med kanelsnäcka, 
festis och glass!

Förtäringen sponsras helt av ICA-Käl-
lan, Sofiero-kaffe och Engelholms-
glass. Arrangemanget har till syfte att 
stärka gemenskapen i byn, visa våra 
föreningars verksamhet och att mer 
och mer göra Gamla hamnen till en 
mötesplats!

Med detta önskar jag er alla en skön 
sommar, som inbjuder till härliga bad 
från Sven Jons Brygga!

Toiny Böös
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En märklig syn...
Vi höll på att sätta förmidagskaffet i vrånstrupen när vi som vanligt satt och 
tittade ut över sjön. Två rådjur kom lite vilset spatserande på södra piren. Det 
var klockan tjugo över nio den 18 maj. De tog sig ut till mitt för Hunnabadet 
där de simmade över. När Toiny Böös och jag senare på dagen träffades la han 
ut bilden på vår facebook sida ”Skeldervikens Byalag”.
Vår hemsida www.skeldervien.se tycker vi är bra men fyller inte funktionen av 
att direkt berätta om vad som av intresse tilldrager sig i Skälderviken. Barn och 
Ungdomsgruppens tidigare facebook-sida är nu nerlagd och alla grupperna 
har en gemensam facebook ”Skeldervikens Byalag”. Nu hjälps vi åt att göra 
vår facebook till en intressant plats för alla. Är du inte med i facebook kan du 
ändå se vad som läggs ut. Gå in på vår hemsida: skelderviken.se och klicka på 
facebook- rutan.
Vad beträffar rådjuren fick vi senare veta att de på eftermiddagen begav sig 
tillbaka samma väg som de kommit.

Torgny Bergström

Skeldervikens Byalag
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Gamla Hamnens dag

Nu blir det tredje året i rad som vi samlas i Gamla hamnen för att se och prova 
på vad några av våra föreningar i Skälderviken sysslar med.
Vi bjuds också på sillburgare, kaffe med bulle och glass.
Det tackar vi ICA Källan, Engelholmsglass och Sofiero kafferosteri för.
Välkommna!

Söndagen
den 1 juli
kl. 11 - 16

Åk en tur med en träbåt
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Prova på paddling i stabila havskajaker!
Paddling anordnas i samarbete med 
”Stisses kanotuthyrning”.  www.paddlakanot.nu

PS Tag gärna med ombyte!

Läs mer om oss: 
www.asss.se/
ASSSkommitteer/
kajakkommitten/

Prova på C55
Alla kan vara med då 
vi har duktiga seglarin-
struktörer i våra båtar.
Vi håller till borta på
jolleplan.

Prova på DF65
Alla kan segla dessa radio-
styrdabåtar, efter en kort 
instruktion.
Vi håller till borta på 
jolleplan.
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Räddning
Räddningstjänsten Skåne 
Nordväst kommer med en 
brandbil.

Sjöräddningen i Torekov vi-
sat hur de räddar nödställda 
med sin ”rescue-runner”.

Bägge med reservation för 
att de kan få viktigare upp-
drag.

Nytt för i år

I år byter vi ut
dragkampen mot 
minifotboll på
jolleplanen.
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Alla tält, bord och bänkar står scouterna för och sist men inte minst till-
lagar de de goda sillburgarna.

Nisse Fiskare och hans bror Sven

Skeldervikens Fiskeläge 
Thomas Allercrantz
saltstenk@gmail.com 070-377 21 10
facebook.com/groups/SkeldervikensFiskelage/

Fyrhuset visar konst
av Hans Ekblad

Scouterna byggde broar i fjor, det var mycket poppulärt så det kom-
mer de nog att göra i år också. Det är alltid spännande att se vad de 
skall hitta på.

Gull-Britt Rebbelstam och hennes
medmusikanter underhåller hela dagen!
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Växtvandra

Vad finns på stranden och  i havet.

Under ledning av profres-
sor Mats Gustafsson vandra 
i närområdet och får reda 
på vilka växter ser.
Ta en titt på bilden brevid. 
En elegant växt som vi för-
hoppningsvis kommer att 
se under vandringen. Den 
är inte så lätt att upptäcka 
där den växer ihop med 
hundäxing och andra gräs.

Christin Johansson 
visar oss vad hon har 
i sina akvarier.
Du kan tala med 
henne om allt spän-
nande vi kan hitta på 
stranden och i havet. 
Hur kan vi alla hjäl-
pas åt att skydda och 
bevara vår strand 
och vårt hav?

Vet du inte vad den heter? Det får du reda på den 1 juli.
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Skolbilder

Tipsrunda

DNA- märkning

Historiegruppen visar 
skolbider från förr. Vi 
har namn på många 
elever men inte alla 
så du som kommer till 
oss i Byastugan kanske 
kan kompletera våra 
uppgifter.

Hur skyddar vi oss? Kom och tala 
med oss om Grannsamverkan, 
DNA-märkning m.m.
Och missa inte Byalagets Larmlista. 
Där får du information om 
misstänkt 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!

Barn och Ungdomsgruppen har med hjälp av de andra 
grupperna i byalaget satt ihop några frågor som kommer 
att passa unga och äldre. 
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Vi i Barn och Ungdomsgruppen 
tycker det är kul att skapa tillfäl-
len för familjer att mötas i byn. 
Vi värnar om den härliga miljö vi 
bor i och vill bidra till att ge vår 
närhet en extra liten guldkant. 
Det kan vara i form av en gunga 
till en lekpark, bättre cykelvägar 
och hängmattor till en park för 
att nämna några exempel. Vi har 
goda samarbeten som vi är så 
glada för. Håll ögonen öppna för 
i sommar sker det förbättringar 
i parken intill Tennisvägen. Vi 
försöker också tänka framåt för 
att vara förberedda på vad som 
kan önskas och behövas i framti-
den. Har du idéer som du vill dela 
med dig av och jobba för är det 
bara till att höra av dig till oss, så 
också om du vill vara med på våra 
träffar. Ta kontakt med oss i byn 
eller via fb. Du bestämmer själv 
hur aktiv du vill vara, vi tycker det 
är kul om fler vill vara med i BoU-
gruppen!
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Vi är nu en del av byalagets fb-sida så 
passa på att redan idag hitta och gå med i 
Skeldervikens Byalags fb-sida om du inte 
redan är med där. Där kommer vi från och 
med nu lägga ut våra tankar, happenings 
och bidrag till byn.

Vårträffen i Ga Hamnen blev lika fantastisk 
som vanligt. Vi spelade Varpa, plockepinn 
och lekte dunkgömme eller kallade vi det 
”burken”?

 Med grill och gott snack därtill kunde vi 
kärt konstatera att träffen gjorde oss gott! 
Håll koll på Fb när nästa samkväm blir av 
någonstans i byn. Kom-ihåg att ALLA är 
ALLTID välkomna, det finns ingen ålders-
gräns på våra träffar. I sommar bidrar 
enligt tradition BoU-gruppen med en skoj 
tipsrunda för barnen på Ga Hamnens Dag 
söndagen den 1 juli. Vi hoppas att vi ses 
där, stora som små.

Barn och Ungdomsgruppen
Jonna Karlsson, Malin Larsson
fb, Skeldervikens Byalag
 (Gilla gärna oss på fb.)
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Café tisdag
Skeldervikens byalag bidrager med två ”föredrag” per termin på Café tisdags 
träffarna i Församlingshemmet i Skälderviken.
Till hösten blir det först, den 18 september, Bilder från gamla Ängelholm 
som Per Hansson bidrager med. Den 16 oktober kommer 
Calle Gudmundsson och berättar om Engelholms Hembygdspark.
Skriv in det i almanackan!

Statare på Engeltofta
Vi har sammanställt bilder och berättelser om Engeltofta, särskilt om statar-
livet. Vi berättade om det på en Café tisdags träff för ett tag sen. Nu har vi 
blivit erbjudna att berätta det igen vid Engelholms Lokalhistoriska förenings 
möte den 8 oktober kl. 19. Det brukar vara i Stadsbibliotekets hörsal men den 
kanske inte är tillgänglig då på grund av reparation. Så läs i lokalpressen var 
det skall vara.

Historiegruppen
Kerstin Paulsson och Torgny Bergström
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Besök på Errarpsskola
Historiegrup-
pen är i farten, 
den 22 mars 
var vi på
Errarpsskola 
och brättade 
för 3:e klas-
sare om hur 
det såg ut i 
Skälderviken 
för hundra år 
sen. Det var 
riktigt roligt.

Det är aldrig för sent att börja skriva, hur ung, medelålders eller gammal man 
än är. 
Lars Stavehaug initierade en idé för styrelsen, som han i sin tur hämtat från  
finska Ekenäs.
Förslaget går ut på att intresserade med jämna mellanrum samlas i Byalagets 
stuga. Där delger man varandra sina egna livsupplevelser, som man skrivit 
ned hemma i sin kammare. Förhoppningsvis entusiasmerar man då de övriga 
i skrivargruppen att komma på händelser som man själv upplevt, eller hört 
berättas om och som man då själv kan skriva ned.
Det kan handla om självupplevda händelser, men även händelser som man 
fått ta del av. Ofta är det intressanta saker som hänt inom ens egna familj. 
Själva processen gör att man blir mer nyfiken på sin familjs historia och börjar 
fråga den äldre delen av familjen om vad som tidigare förevarit. 
Du som tycker att denna idé låter lockande kan anmäla dig till undertecknad, 
toinyboos@ektv.nu, så får vi se hur stort intresset är. Blir vi en lagom grupp så 
kallar jag till ett möte i Byastugan. 
Anmälningarna bör komma till mig så snart som möjligt och senast 1 septem-
ber, 2018.
Välkomna med anmälning!
Toiny Böös

Så många trevliga och vetgiriga unga och lärare också för den delen.

Historiegruppen
Kerstin Paulsson och Torgny Bergström

Skrivarklubb
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Kyrkstigen 2018

Tidig morgon promenerar jag på 
”kyrkstigen” från Skälderviken mot 
Barkåkra kyrka. När jag kommer in i 
skogen ovanför Lingvallen njuter jag 
av fågelsången, grönskan, dofterna, 
stillheten och kan i dag med trygghet 
gå på en jämn fin stig.

Strax före jul var denna stig förstörd 
av regn och det var förenat med stor 
risk att gå och cykla där.

Stigen var ojämn, hal och stenar 
stack upp som det var stor risk att 
halka på.  

Under många år har man från både 
Skäldervikens byalag och Barkåkra 
församling, framfört önskemål till 
kommunen om att ”kyrkstigen” 
borde underhållas men ansvarsfrå-
gan har tydligen varit oklar. Själv har 
jag under åren varit övertygad om 
att det fanns ett gammalt avtal som 
gav kommunen ”nyttjanderätt” och 
därför borde stigen underhållas för 
att vara säker att gå och cykla på.

När jag i december 2017 kontaktade 
Ängelholms kommun i denna fråga, 
talade jag med trafikingenjör Ann-
Kristin Winberg. Hon lyssnade till 
mina argument om vikten av att ta 
reda på vem som egentligen är an-
svarig för underhållet av stigen, om 
någon person t ex skulle halka och 
skada sig.

Vi diskuterade det gamla avtalet 
som jag trodde fanns, men avslutade 
samtalet med att Ann-Kristin skulle 
ta reda på vad som gällde beträf-
fande underhållsansvaret. Jag blev 
så trevligt och respektfullt bemött, 
trots att jag säkert var ganska job-
big i min argumentation. En timme 
senare ringde min telefon, det var 
Ann-Kristin och hon tackade mig för 
den information hon tidigare fått och 
meddelade att hon funnit det gamla 
avtalet. Det är riktigt att kommunen 
har ”nyttjanderätt” och kan därför 
framöver underhålla den delen av 
”kyrkstigen” som leder genom sko-
gen ovanför Lingvallen.

Jag vill tacka den grupp från kom-
munen som direkt efter nyår 2018 
tog sig an arbetet att iordningställa 
denna del av ”kyrkstigen”.

Vi måste dock fortsätta kämpa för att 
hela ”kyrkstigen” blir säker och att 
det anläggs en gång/cykelväg från 
Lilla Hult till Barkåkra kyrka längs väg 
1710. Byalaget och Barkåkra försam-
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ling har i flera skrivelser till Trafikver-
ket och Länsstyrelsen påpekat att 
det är förenat med stor fara att gå 
och cykla från Lilla Hult till Barkåkra 
kyrka längs väg 1710, men tyvärr fått 
avslag. Vi i byalaget hoppas dock att 

man inom en snar framtid ska få en 
säker gång/cykelstig från Skälder-
viken och  hela vägen till Barkåkra 
kyrka.

Trafik och Miljögruppen
Carin Olsson
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Barnskydd på bryggan?

Brygg-gruppen har flera gånger fått 
förfrågan från småbarnsföräldrar om 
det skulle vara möjligt att sätta något 
skydd så framförallt små barn som 
rör sig på bryggan inte skall riskera 
att ramla ned. Nu funderar vi på om 
en planka mellan stolparna skulle 
minska denna risk. (se bild)

Vi funderar nu på lämplig fästanord-
ning då vi bedömer att detta skydd 
måste tas ned inför höst o vinterstor-
mar och därefter åter monteras inför 
badsäsongen. Det rör sig om ganska 
många plankor så vi måste hitta en 
rationell lösning.  

För att finansiera detta tänker vi oss 
att man kan få sitt namn graverat på 
skydds-plankan på samma sätt som 
på bryggan i övrigt, dock att det får 
plats mer än en sponsor per planka. 

Ni som ännu inte fått ert namn på 
bryggan skulle nu få chansen att 
få vara med på detta nya projekt. 
Det kommer att kosta 1000 kr som 
tidigare. Intresserade kan maila till 
undertecknad på adress fam.strand-
qvist@morotsmedia.se eller mobil 
070-671 63 69

Först när vi sett intresset kommer vi 
fatta beslut om att gå vidare med vår 
idé. Dessutom behöver vi några frivil-
liga som förstärker vår arbetsgrupp. 

Brygg-gruppen
Bengt Thomas Strandqvist
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Slåtter på Sven Jons udde den 11 augusti

Detta gäller alla som tycker att de har glädje av 
att Sven Jons udde förblir en öppen strandäng.
Kom med och räfsa, vi börjar klockan 10 och efter 2-3 timmars
gemytligt arbete blir vi bjudna på en lunchmacka. Ta med dig handskar. Har du 
räfsa och tjuga så ta med det också.
Ju fler vi blir desto lättar går arbetet. Vi har hittills aldrig varit för många.

Skriv in den 11 augusti kl. 10

Alla är välkommna!
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Välkommen till 
Swedbank i Ängelholm.
Vi hjälper dig och din
ekonomi i både den lokala
och digitala världen.

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 da-
gar 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 070 444 57 17

Sekreterare Karin Dacke Thall 073 390 67 61

Kassör Torgny Bergström 073 412 00 88

Barn o Ungdomsgrupp Jonna Karlsson 070 300 05 20

Malin Larsson 070 452 44 01

Bryggruppen Bengt Thomas Strandqvist 070 671 63 69

Lars Flodmark 070 729 72 69

Byastugegrupp Thomas Brorsson 070 937 54 53

Torgny Bergström 073 412 00 88

Grannsamverkan Mats Holm 070 942 14 30

Sven-Olof Hoffert 214 53

Historiegruppen Kerstin Paulsson 208 39

Torgny Bergström 073 412 00 88

Pomonagruppen Tore Bernstrup 215 54

Arne Persson 212 45

Trafik o Miljögruppen Kent Johansson 070 869 34 35

Carin Olsson 208 17


