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Skall det byggas mer i Valhallsskogen?
Vad tycker våra politiker?  Svaret läser du på sida 4

Midsommar
Firandet i Skälderviken 
har ägt rum på många 
ställen i byn och varit 
mer eller mindre 
ambisiöst.
Läs om allt om det som 
varit.  sidan 6

Bullerskydden har fått bygglov? Blev vi förvånad?  sidan 2

Är det dags för ny brygga?  sidan 11
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Hamnposten nr 2 - 2008 Årgång 10 
Hamnposten delas ut till samtliga 600 hushåll i Skälderviken och 
skickas till medlemmar i Skeldervikens Byalag i förskingringen.
Vi tar gärna emot artiklar eller annat material, lämna till någon i 
byalagets styrelse.
Torgny Bergström har sammanställt och redigerat detta nummer
av Hamnposten.

Alla som följt Byalagets arbete vet att 
vi lagt ner oerhört många timmar och 
mycket energi på att få de styrande 
att förstå, att vi i Skälderviken vill ha 
så diskreta bullerskydd som möjligt 
mot järnvägen. Och ingen i kommu-
nen som har något att säga till om 
kan tvivla på våra önskemål. Vi har 
haft många möten med representan-
ter från kommunen, banverket och 
deras experter. Vår uppfattning har 
varit att man skulle kontakta oss och 
de boende utmed 
sträckan, innan 
man tog beslut 
om utformningen. 
Vi har också blivit 
lovade, så sent 
som i våras, att 
man skulle låta en 
ljudkonsult titta 
på möjligheterna 
att använda den 
nya typen av låga 
spårnära buller-
skydd. Den gamla 
bullerutredningen 
har åtskilliga år på 

Ledsen, besviken, arg, sur och förbannad!
nacken så ny teknik är kanske bättre? 
Det material vi tagit del av tyder på 
att de låga skydden skulle räcka för 
att erhålla tillräcklig bullerdämpning. 
Skulle så inte vara fallet finns det 
många typer av ”snygga gröna väg-
gar av växtlighet” som säkert passat 
bättre i vår miljö.
Vad tror ni händer? Jo, byggnads-
nämnden lämnar byggnadslov till 
Banverket utan att vi hör ett ljud från 
vare sig kommunen, miljökontoret 
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DET ÄR ALDRIG FÖR SENT!
Har du glömt att betala medlemsavgiften för 2008?
Sätt in 50 kr. på bankgiro 5699-9717.
(glöm inte namn och adress)
Tack för att du stöttar vårt arbete.
Styrelsen

eller byggnadsnämnden! Om ni vill se 
vilken typ och utformning av buller-
skydd det kommer att bli, kan ni åka 
ut till Lingvallen och titta på det man 
satt upp där. Enligt bygglovet, beslut 
nr. D 0607/08, är det just denna typ 
som skall användas och som dess-
utom skall målas med röd färg (Bitus 
Linax röd)! Eftersom byalaget inte 
är sakägare i ärendet har vi ingen 
möjlighet att överklaga beslutet, men 
ni som bor närmast planken kan.  Jag 
tycker det är mycket beklagligt att 

man nonchalerar oss, byalaget och 
närboende, så totalt. Planket kom-
mer att finnas där under så många år 
framöver att man borde titta på alla 
möjligheter som finns för att få det 
så bra som möjligt, men ingen tycks 
bry sig. Jag tänker inte nämna några 
namn men de politiker och tjänste-
män som vi fått löfte om en dialog 
med, kan ju träda fram och försvara 
tillvägagångssättet. 
 
Thomas Brorsson
Ordf.

Förövrigt kan vi rapportera att arbetet med den nya
järnvägsbron över Rönneå är i full gång.
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Valhallsskogen eller Vallhallsskogen?
(Det stavas med 4st. L på gamla 
kartor och det gamla uttalet har vi ju 
behållit)

Vid det senaste årsmötet antogs 
enhälligt en skrivning som börjar 
såhär: ” Vi skriver till samtliga partier 
i Ängelholms kommunfullmäktige 
för att få reda på vad Ni tycker om 
att det eventuellt skall byggas mer 
i Valhallsskogen. Vi vill veta vad ditt 
parti vill med Valhallsskogen!”
Vi var också tydliga med att svaren 
skulle redovisas i Hamnposten nu i 
juni.
Hur gick det?  Samtliga brev skicka-
des 2008-02-07.

Socialdemokraterna svarar i brev 
den 22 februari att man inte vill ex-
ploatera Valhallsskogen och att den 
skall bevaras som ett viktigt rekrea-
tionsområde.

Sveriges Pensionärers Intresseparti 
svarar den 18 mars att man kan tän-
ka sig att det byggs enligt de förslag 
som konsortiet framlagt i en idéskiss. 
Detta innebär att man styckar av 4 
villatomter samt bygger 2 hyreshus 
med ca 90 lägenheter i 6 till 8 vå-
ningar. I princip inom området som 
begränsas av Valhallsvägen, befintlig 
bebyggelse vid Bjällerödsvägen, fest-
platsen och sedan in till Barrvägens 
förlängning

Centerpartiet svarar i början på maj 
att man för att komma över resten av 
skogen till ett rimligt pris kan tänka 
sig en försiktig bebyggelse vid Val-
hallsvägen mellan befintlig bebyggel-
se och festplatsen. Det får gärna gå 
upp i höjden som man uttrycker det.

Folkpartiet har inte svarat men ring-
de den 11 februari och bekräftade att 
man mottagit brevet. I Vykort den 14 
mars beklagar Eva Kullenberg att det 
dröjer men man har inte bestämt sig 
ännu. När gör man det?

Valhallsskogen - våra politiker har avgörandet
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Sverigedemokraterna svarar via mail 
den 10 februari att man inte tagit 
ställning i frågan men att man skall 
diskutera det på styrelsemötet den 
17 februari. När kommer svaret?

Moderaterna har inte svarat. I deras 
valmanifest till förra valet står det: Vi 
vill bevara Valhallsskogen som kom-
munen i dag inte äger. Undrar om det 
gäller nu också?

Miljöpartiet de gröna har inte svarat 
alls. 

Kristdemokraterna har inte svarat 
alls.

Vänsterpartiet har inte svarat alls.

Jag trodde faktiskt att politikerna 
skulle ta detta på större allvar och se 
till så att vi fick veta vad dom tyckte 
i en för alla skälderviksbor så viktig 
fråga. Nu får vi se vad som händer 
med skogen? 
 
Vi skall inte glömma att det är kom-
munen som bestämmer om det får 
byggas eller inte.
Det har byggts tillräckligt i Valhalls-
skogen och det som nu är kvar skall 
förbli oexploaterad. 

Skälderviken 2008-06-08
Thomas Brorsson 
Ordf.

Det senaste i raden av försök att få fortsätta bygga i Valhallsskogen
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När började man fira midsommar 
i Engelholms Hamn? Var det redan 
när de första husen byggts på 1860 
– talet. Vi vet att omkring 1886 restes 
midsommarstången på ängen ned-
anför Värdshuset Hoppet och för-

Midsommar

modligen firade man midsommar där 
ganska många år. Kanske var det den 
nyblivne värdshusvärden Adolf
Linderoth, som efter sina år på Vege-
holms slott, satte igång firandet.
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Gudrun Langenheim, som 1916 
flyttade till Thorshall i Skälder-
viken skriver i sin bok ”Storm 
över Skälderviken” att det var 
festarrangören och gymnastik-
direktören Anna Feuk, som med 
fart och glädje anförde lekarna 
på ängen.

När fler hus byggts längre upp 
i Skelderviken och tennisbanan 
anlagts på torget blev detta den 
nya platsen för firandet. 
Signaturen K.L. skriver i NST ” 
Midsommardagarna ha bjudit 
på ett rörligt lif. Samling skedde 
å Hotell Skelderviken och afmar-
schen började half 4 em. med 
Skeldervikens musikkår i teten 
till midsommarstången. Det 
var en lyckad barn- och ungdomstill-
ställning anordnad å tennisplanen , 
där det trots blåsigt väder tråddes 
ringlekar och folkdanser af hjärtans 
lust  omkring midsommarstången till 
musik av musikkåren. Ledandet af 
danserna omhänderhades af balett-

mästare Gunnar Gullberg, som blef 
de ungas förklarade gunstling. Senare 
på kvällen dansades å båda hotellen 
tll kl. 12. Midsommardagen konserte-
rade Engelholms Kvartettsångare och 
Klippans manskör å Hotell Skelder-
viken inför en stor publik. Konstnä-

rerna Kräusel mu-
ciserade under 
båda dagarna å 
Hotell Skeldervi-
ken med bravur 
och känd skicklig-
het och å Hotell 
Hoppet spelade 
det Hallbergska 
kapellet inför en 
talrik publik.”
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1952 hade Ivar Johansson, Harald 
Nilsson och Karl Svensson förmått i 
samhällets närhet boende lantbru-
kare att ställa traktorer och höskrin-
dor samt en lastbilsägare sitt fordon 
till förfogande. Barnen kunde nu 
innan dansen började få åka i lövade 
skrindor med musiken i täten runt 

hela samhället. Dansen tråddes med 
liv och lust och den ena trevliga leken 
efter den andra avlöste varandra un-
der den energiske och skicklige lekle-
darens, badkamrer Harald Nilssons, 
ledning. Man dansade till tonerna 
efter Lundahl och Petterssons kläm-
miga musik.

För första gång-
en på länge, ja, 
om ens någon-
sin förut blev 
det en verklig 
folkfest denna 
midsommaraf-
ton. Minst 600 
personer, barn 
och äldre, var 
församlade.
1955 fick den 
traditionella 
dansen kring 
blomsterprydd 
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midsommar-
stång förläg-
gas till vatten-
tornsplatsen 
i den natur-
sköna skogen. 
Midsommar-
firandet bör-
jade kl. 11, 
då stången 
kläddes. Kl. 
14.30 samla-
des barnen 
på torget för 
färd i löv-
skrindor upp 
till festplatsen. Elsa Persson ledde 
dansen och lekarna. 
1957 blev det den gamla Idrottsplat-
sen vid Lingvallen, som majstången 
restes på. 1958 firade tusentals per-
soner midsommar kring den vackert 

lövade majstången på Skäldervikens 
nya festplats Råsunda. Barnen fick 
som vanligt åka runt i samhället och 
sedan gick färden till festplatsen, 
där ringlekarna och danserna leddes 
av Elsa Persson. När skymmningen 

sänkte sig över 
land och hav blev 
det de äldres tur 
att dansa efter nya 
och gamla melo-
dier.
Råsunda festplats 
blev i många år 
platsen för mid-
sommarfirandet. 
1961 uppträdde 
Göingeflickorna 
under midsom-
marhelgen. 1965 
hade många frivil-
liga arbetstimmar 
lagts på nästa nya 
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festplats. Det var Valhallskonsortiet, 
som upplåtit ett område mittemot 
Errarps skola. Den nya festplatsen 
”Valhall” blev alla år framåt platsen 
för midsommarfirandet i
Skälderviken. 1968 avgick lövade 
vagnar från torget med festplatsen 
Valhall som mål. Det blev dans kring 
midsommarstången samt lekar kl. 
16.00. På kvällen spelade Ken Reeds 
orkester från Hälsingborg och på 
midsommardagen spelade Bengt 
Gunnars orkester från Halmstad. 
Båda kvällarna uppträdde
Guitar-Picars från Skälderviken och 
på söndagen uppträdde Ingela och 
Ingmar. Dahns nöjesfält från

Stockholm medverkade med 
varieté, ridning på ponnyhästar 
och åsnor, motorcirkus m.m. Det 
var Skäldervikens IF, som inbjöd 
till talrikt besök. Midsommarfiran-
det fortsatte i Idrottsföreningens 
regi fram till mitten av 80-talet då 
man slutade att fira denna trevliga 
tradition i Skälderviken.

Kerstin Paulsson
Historiegruppen

Källor: Stina Linderoth, Göte 
Andersson, Lennart Rydberg
NST
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För att vi ska kunna bada vid Sven 
Johns udde krävs som bekant en 
brygga, då stranden inte är så bad-
vänlig.
Sen tio år tillbaka har ett gäng 
skälderviksbor arbetat med den 
brygga som finns idag. Vädrets 
makter ställer dock till det för oss 
som jobbar med bryggan. Det räcker 
tyvärr aldrig med en iläggning per 
säsong utan ett ständigt reparerande 
och omhändertagande av delar mer 
eller mindre skadade, som vi hämtar 
bland stenarna efter stormarna. För 
att säkerställa badandet och samti-

digt slippa problemen med bryggan 
har en grupp ur ”Stand o Bryggrup-
pen” börjat titta på en permanent 
lösning. Detta kräver en stor in-
vestering och vi hoppas på hjälp från 
kommunen för att lösa detta. Den 
lösning vi tittar på för närvarande 
är en betongkonstruktion. Liknande 
finns i Båstads kommun och har där 
stått emot stormarna. Ett par före-
tag är kontaktade för att ge oss ett 
kostnadsförslag på en sådan lösning.

Lennart Björk
Strand o Bryggruppen

Är det dags för en ny brygga?

Här lägger gruppen i den 
senaste i raden av stegar.
Den tog stryk av den första 
blåsten men kunde snabbt 
repareras och komma på 
plats igen.
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Att spela tennis i Skälderviken är en 
tradition som sträcker sig tillbaka till 
den tiden då badgästerna skulle ha 
sysselsättning och något att fördriva 
tiden med
 I dag är det en utmärkt form för mo-
tion och ett spännande sätt att tävla 
på. Varför är det då så svårt att få folk 
att ställa upp i tennisgruppen? Om 
det hade funnits 5-10 intresserade så 
hade banan varit i ordning på några 
timmar. Nu är det 2-3 stycken som 
får dra hela lasset. Så kommer det 
inte att fortsätta! Om vi inte får några 
intresserade som vill vara med och 
driva tennisgruppen lägger vi ner den 
och så slutar en epok i byns historia.
Vi har ett löfte från Almviken, som 
äger marken nuvarande banan ligger 
på, att det skall uppföras en ny ten-
nisbana i byn när man fått bygglov 

för ”hotelltomten”. Finns det inget 
intresse i byn kommer vi att tacka nej 
till dessa pengar och så blir det ingen 
tennisbana. Senast den 31 juli 2008 
vill vi ha din anmälan till gruppleda-
ren Johan Flodmark på 
mail: johan.flodmark@ektv.nu 
eller tel. 0431-45 17 74.

Färdigspelat i Skälderviken?

Det finns en bana på Valhall Park.
Det är en grusbana renoverad under 
2007.
Banan kan disponeras enligt föl-
jande.
Den som vill spela på Valhall Parks 
bana skall:

Ett alternativ
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Några skälderviksbor har dyrt fått 
erfara att det inte är tillåtet att köra 
eller parkera inom grönområden eller 
på trottoarer. Att parkera halva bilen 
på trottoaren - ex Valhallsvägen-
är också helt förbjudet liksom att 
det numera är förbud att parkera på 
huvudled såväl inom som utanför 
tätbebyggt område.

Vad är parkering?
Om fordonet inte stannar för av- eller 
påstigning, av- eller pålastning eller 
för trafikhinder så är det parkerat. 
Har alltså ingen betydelse om mo-
torn är igång eller om föraren sitter 
kvar i bilen. Även 5-minutersregeln är 
borta.
På nästan alla gator i Skälderviken är 
det däremot tillåtet att parkera 24 
timmar om man inte hindrar trafiken. 

Finns det ingen P-förbudsskylt gäller 
24 timmarsregeln. Blockera alltså 
inte trottoarerna så att ni tvingar ut 
gående på vägbanan. Kör man med 
barnvagn, rollator eller rullstol kan 
det bli riktigt besvärligt. Tänk på detta 
så slipper ni onödiga p-böter.

Var också rädda om våra små gröna 
plättar, fördärva dom inte genom att 
köra där.

Fler tips finns det på  http://www.
police.se/inter/nodeid=13774&page
version=1.jsp 

Trafikgruppen

Trafikgruppen tipsar!

1. Kontakta driftchefen Robert 
Lindqvist 0431-89354. Du får då en 
nyckel till banan, ett medlemsnum-
mer och ett inbetalningskort för 
medlemsavgiften, 100 kr, (för dessa 
100 kr får du disponera banan två 
tim).

2.Bokning av speltid sker på lista vid 
banan.
3.Priset för disp av banan är 50 
kr/tim.
4.Betalning av bokad tid görs till 
Pg/Bg enl inbetalningskort
veckan efter med angivande av 
medlemsnummer.
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www.gripen.se

Personlig service
Lokal förankring
Snabba beslut

Anhörigstöd.

Kristina Åkerman är projektledare för ”anhörigstöd”
i Ängelholms Kommun.
Syftet med projektet är att på frivillig bas skapa ett stöd för 
dem som vårdar sina anhöriga.
Är du intresserad och vill veta mer tar du kontakt med
Kristina som har adress Metallgatan 6, 262 72 Ängelholm
tfn 0431- 402736. 
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Skeldervikens Byalgs styrelse:
Ordförande   Thomas Brorsson   201 91
sekrekreterare   Lars Flodmark   215 67
kassör   Torgny Bergström   200 88

Grupper och gruppledare:
Grannsamverkan
 Lennart Rydberg 209 97
 Thomas Brorsson 201 91 

Historia Kerstin Paulsson 208 39
 Torgny Bergström 200 88 
 
Miljö och Natur Torgny Bergström 200 88 
 Sven Erik Dahlgren 241 49

Senior Evy Jansson 202 30
 Ulla Lind 208 21

Strand och brygga    
 Lennart Björk 217 18
 Bengt-Thomas Strandkvist 159 05
 
Tennis Johan Flodmark 45 17 74

Trafik och komunikation   
 Jan Jansson 202 30  
 Kjell-Erik Olsson 208 17
 

Släkt och hembygdsforskning   
 Britt Bengtsson 207 64
 Thomas Brorsson 201 91

Foto Lars Johnsson 216 15 
 Ingrid Thorell 208 07

På vår hemsida  www.skelderviken.se finner du
e-postadresser, protokoll, m.m.
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Källan
Källvägen 5   SKÄLDERVIKEN   Tel. 200 11

Service i vår butik

Öppet alla dagar 9 - 20

Vi trycker: Foldrar  Broschyrer  Personaltidningar  
kataloger  Offertmappar  Presentationer  Produktblad  

Direktreklam  Årsredovisningar  Säljbrev  
Bruksanvisningar  etiketter  Handböcker

Medlemstidningar  informationsblad  
tidskrifter  Affischer  Flyers  kuvert  

Brevpapper  Fakturor  Följesedlar   

MetAllgAtAn 21 c, 262 72 ÄngelHOlM
tel 0431-834 40  FAx 0431-834 50
e-MAil: inFO@tryckSerVice.nu
www.tryckSerVice.nu

DettA nuMMer SPOnSrAS AV

OFFSet OcH DigitAltryck


