Skeldervikens Byalag
Verksamhetsberättelse 2019
Styrelsen
Styrelsen: ordförande Toiny Böös, sekreterare Karin Dacke Tall, kassör Torgny Bergström
plus gruppledarna har haft 4 möten under vårterminen och 5 under höstterminen.
Årsmötet var i ÄSSS klubbhus den 13 februari.
Alla protokoll och skrivelsen finns att läsa på vår hemsida www.skelderviken.se
Vi hade totalt medlemmar 541 varav 338 i Skälderviken, 123 på Pomona, 35 i Luntertun, det
är ca 50 % av hushållen. Dessutom har vi 45 utsocknes medlemmar.
Toiny Böös

Barn- och Ungdomsgruppen
2019 började med storm så vår traditionsenliga nyårsgrillning och invigning av Ga Hamnens
grill fick skjutas på. Vi invigde istället grillen en fin vår-dag i mars månad.
Bo U-gruppen har under året haft fyra planerade möten och desto fler spontana. Vi har
arrangerat Grillning på våren och hösten, sommarlekar och tipsrunda i anslutning till Ga
hamnens dag i juni och pyssel i församlingshemmet vintertid då vi firade in Jul i Skälderviken!
Som det står skrivit i senaste upplagan av Hamnposten har vi ett gott samarbete med
kommunens parkingenjör och tillsammans med kommunen jobbar vi för att skapa aktiva
inbjudande miljöer för våra barn, unga och familjer i byn. Vår önskan är att det ska finnas
mötesplatser för alla i byn och att bl a Lövängen har varit år 2019s hjärtefråga som vi vill ska
få fortsätta vara grön och blomstrande på sommaren där det finns aktiviteter för barn och
unga att leka kring.
Aktiviteterna är för alla åldrar, inbjudan kommer alltid via byalagets fb-sida.
Jonna Karlsson
Malin Larsson

Bryggruppen
För andra året i rad startade vi säsongen med en skadefri brygga. Ett resultat av att vi slapp
allvarliga stormar men också av att vår konstruktion klarar relativt hårt väder.
Badsäsongen inleddes på allvar när badtrappa och bänkar sattes på plats 24 april.
Badsäsong blev även detta år mycket bra och uppskattningen från bybor och turister var
som tidigare mycket stor. Bryggan och Sven Jons udde utgör en viktig del i byns sociala
kontaktplatser.

Vårt ”Barnskydd” sattes även det på plats denna dag, nu med ytterligare 15 nya namn/
sponsorer och därmed är kostnaden för detta skydd med råge finansierat. Fler sponsorer
står på tur och kommer att synas inför nästa säsong. Skyddet är mycket uppskattat av
framför allt våra barnfamiljer.
Diskussionen kring en badflotte har fortgått under året och det lutar åt att vi i så fall kommer
att bygga en själv under våren 2020 för sjösättning till kommande sommar. Slutligt beslut
om detta kommer att tas under februari/mars.
Den 26;e september avrustades och vintersäkrades bryggan. Vid utgången av året var
bryggan fortfarande skadefri.
Vår beredskapskassa får anses god att klara årligt underhåll och eventuella stormskador.
(Stormskador till viss nivå skall tilläggas)
Bengt Thomas Strandqvist
Christian Carlsson

Byastugsgruppen
Ett år har gått och Byastugan är fortfarande mycket uppskattad och flitigt utnyttjad av styrelse och
grupper inom Byalaget. Även uthyrning till andra föreningar förekommer. Det har under året varit 62
bokade sammankomster i stugan.

Under sommaren och hösten har vi snyggat upp och städat både ut- och invändigt. Den stora
stenhögen med sly och skräp är borttagen och en ny gräsmatta utrullad. Tanken är att vi skall
plantera några träd på denna yta. Stort tack till Tore för hans gedigna insats med
gräsklipparen.
Ny anslagstavla är monterade vid busshållplatsen utanför Pomona förskola.
Thomas Brorsson.
Lars Flodmark

Grannsamverkan
För tredje året i rad minskade villa- och lägenhetsinbrotten i Ängelholms kommun och 2019
registrerades 44 villainbrott och 3 lägenhetsinbrott. Till detta kommer 13 försök till inbrott.
Tre av villainbrotten drabbade boende i Skälderviken/Pomona. Men tyvärr har också
upprepad skadegörelse förekommit. I januari sprängdes toaletten vid Gamla Hamnen (dådet
upprepades i januari 2020!), och ett stort antal bilrutor i Ängelholm utsattes för beskjutning.
Ett försök till stöld av ett koppartak har också inträffat i Skälderviken. Misstänkt
knarklangning observerades i anslutning till hamnområdet, vilket föranledde spaning och
ingripande från polisen.
Grannsamverkangruppen i Byalaget vidarebefordrade elva månadsrapporter från Polisen
och gjorde åtta ytterligare utskick till Larmlistan, som nu omfattar 320 adresser.

Mats Holm
Sven-Olof Hoffert

Historiegruppen
Gruppen träffas varannan torsdag som en studiecirkel. Under vårterminen var vi 10
deltagare och under höstterminen 11 och hade sammanlagt 14 träffar. Vi fortsätter
oförtrutet att dokumentera de bilder som vi samlar på oss. Vi har också så smått börjat säkra
våra pärmar med tidningsklipp m.m. genom att fotografera av dem.
Gruppen har också genom Kerstin och Torgny varit ute och visat några av våra program.
9 januari privat visning familjen Börjesson om ” Ängeltofta”
21 mars föredrag ”Kaffeställen i Skälderviken” Föreningen Lotsen
15 april föredrag ”Kaffeställen i Skälderviken” Ängelholms Bibliotek
1 oktober föredrag ”Skäldervikens Torg” Skäldervikens Församlingshem
29 oktober föredrag ”Engelholms Hamn – Skälderviken” Rönnekyrkan.
Den 2 maj gruppen inbjuden till Solhaga för att få se resultatet av renoveringen av före detta
Berndt Bengtssons hus.
Kerstin Paulsson
Torgny Bergström

Pomonagruppen
Pomonagruppen har under 2019 lugnt kunnat följa kommunens nya trädplantering utmed
Apelvägen nedanför gravkullen.
Vidare har gruppen medverkat vid placeringen av Byalagets nya anslagstavla vid
Persikovägens busshållplats. Tack Bryggruppen, som gjorde själva arbetet!
I övrigt har vi bevakat Pomonas intressen genom medverkan i byalagets styrelse.
Tore Bernstrup
Arne Persson

Trafik och miljögruppen
Trafikgruppen har under året framfört påpekande av brister på vägunderhåll och trasiga
belysningar vilket har resulterat i åtgärder i de flesta fall.
Enligt plan skall gång och cykelväg från bron vid Östra kvarn till Pomonaområdet färdigställas
år 2020.
G:a järnvägsbron behöver upprustas med avseende på plankor som ruttnar.

Önskemål om gång och cykelväg till Barkåkra kyrka framförs varje år men tyvärr utan
resultat hittills.
Önskemål om övergångsställen vid korsningen Valhallsvägen och Kungsgårdsleden samt
förbättring av anslutningarna till busshållplatserna på båda sidor.
Ständiga påpekande om reflexer under mörka årstiden och att vi håller oss till de
hastighetsregler som gäller.
Ibland verkar det som om det är fler hundar än barn och vuxna som har reflexer. Detta är en
lite konstig prioritering men föredömligt av hundägarna.
Kent Johansson
Carin Olsson

Ekonomisk redovisning
Resultat 2019
Ingående saldo
Årets resultat
Utgående saldo

Byalaget
115 351

Bryggan
136 484

Summa
251 835

14 910

2 849

17 759

130 261

139 333

269 594

Intäktskonton

Budget 2019

Utfall

Avvikelse

Medlemsavgifter

42 000

40 700

-1 300

Gåvor och bidrag

2 500

8 998

6 498

44 500

49 698

5 198

-7 500

-9 421

-1 921

-14 000

-15 517

-1 517

Summa
Kostnadskonto
Hamnposten
Möten o verksamhet
Administration
Summa
Byastugan
Investering/underhåll/övrigt
Summa
Årets resultat

-500

-1 155

-655

-22 000

-26 092

-4 092

-12 500

-8 164

4 336

-10 000

-531

9 469

-44 500
0

-34 788
14 910

9 712
14 910

Byastugan
Arrende
Försäkring
El

Utfall 2019
-3 165
-1 651
-4 975
-9 791

Drift
Uthyrning och studiebidrag

4 008
Summa

-5 783

Jord och gräs

-2 381
Summa

-8 164

Sven Jons brygga

Utfall 2019

Barnskyddet färdigställt

-9 152

Sålt plankor

12 000
Summa

2 849

Budget 2020
Intäktskonton

Budget 2019

Utfall

Avvikelse

Budget 2020

Medlemsavgifter

42 000

40 700

-1 300

42 000

Gåvor och bidrag

2 500

8 998

6 498

5 000

44 500

49 698

5 198

47 000

-7 500

-9 421

-1 921

-9 000

-14 000

-15 517

-1 517

-14 000

-500

-1 155

-655

-1 000

-22 000

-26 092

-4 092

-24 000

Byastugan

-12 500

-8 164

4 336

-12 500

Investering/underhåll/övrigt

-10 000

-531

9 469

-10 500

-44 500
0

-34 788
14 910

9 712
14 910

-47 000
0

Summa
Kostnadskonto
Hamnposten
Möten o verksamhet
Administration
Summa

Summa
Årets resultat
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