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Torget i Skälderviken har genom åren haft många funktioner.
Handel med grönsaker, fisk och korgarbeten. Midsommar
och blomsterfester med dansbana. Eller, som här, tennis.
Nu förestår en ombyggnad av torget och du inbjuds till ett möte om
vårt framtida torg. Läs inbjudan på sidan 3

Minnena efter Lennart
sidan 4

Årsmötet/Valhallsskogen på sidorna 3 och 6
Knutsfest på torget inbjudan på sidan 13


Distriktssköterskemottagningen!
Det gick som befarat och politikerna
lyssnade inte på oss. Vår mottagning
i Skälderviken försvann och vi skall
i stället försöka ta oss till Roslundas
vårdcentral. Alla som försökt ta sig dit
med allmänna kommunikationsmedel
har ju insett hur hopplöst det är. Bättre bussförbindelser utlovades men
det har vi inte sett något av!

Nu finns det ett ljus i mörkret! Från
den 1 maj 2009 har man rätt att lista
sig på vilken vårdcentral som helst i
Skåne. Vårdcentralen Laxen på Sockerbruksgatan 8 ligger ett par hundra
meter från stationen och är mycket
lättare att nå med buss. Själv tänker
jag anmäla mig där.

Visst går det att minska koldioxidutsläppen
I lokaltidningen kunde vi läsa att det
fanns 20 578 bilar i Ängelholm den
31 december 2007. Tillsammans släpper dessa ut 62 969 ton koldioxid per
år. Lätta på gasen och ”snålkör” så

går det att minska utsläppen med ca
10.000 ton. På www.snalbil.se finns
fler tips. Till sist, glöm inte att det är
30 km/h inom byn.

Trafikgruppen jobbar oförtrutet vidare med de frågor
som spikades våren 2006
Gruppen hade möte med Ann-Kristin
Wiinberg från Tekniska kontoret. Det
ser onekligen ut som det kommer att
bli en del gjort under 2009.
Käglebron (Lillån) kommer att byggas
om under 2008/2009 till timglas så att
man inte kan mötas på bron, separat
gångbana på vardera sida. Samt gångbana anläggs på Valhallsvägens västra
sida från Åvägen till Lövängsvägen.
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Gång- och cykelbana längs Bjärevägen, utformas med små refuger i början och slutet och däremellan med
linjemålning. Förhoppningsvis under
2009. I första hand görs den delen
som ligger söder om Valhallsvägen.
Läs Ann-Kristins anteckningar från
mötet på www.skelderviken.se
Thomas Brorsson

Årgång 11
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.


ICA Källan bygger ut och Torget byggs om!
Vi kallar till möte den 21 januari
Ett av de första ”projekt” som det 1998 nybildade Skeldervikens Byalag
tog tag i var att få till stånd en uppsnyggning av det då rätt så misskötta
torget. Många möten och mycket tyckande slutade i ett förslag som av
olika anledningar aldrig har förverkligats.
Nu är ett nytt läge. Källan vill bygga ut och modernisera affären och från
kommunens sida står vårt torg i tur att byggas om.
För att informera om planerna och få in synpunkter och förslag bjuds
alla in till ett möte i matsalen på Errarps skola onsdagen den 21 januari
2009 klockan 18.30.

Välkomna!
ICA Källan, Tekniska kontoret park och trafik, Stadsarkitekt kontoret,
Skeldervikens Byalag

Årsmöte onsdagen den 18 februari
Till årsmötet kommer Bertil Hagberg och visar bilder. Han har bland annat givit ut den vackra boken “Lika grant från ovan” som visar ett Skåne
som vi inte sett det fötut.
På dagordningen står återigen Valhallsskogen. Styrelsen vill ha en uppdatering av vad medlemmarna tycker i frågan:
Bygga eller inte bygga? eller Bygga lite grann eller bygga mycket?
Läs om förutsättningarna på sidan 6

Alla är välkommna till Årsmötet
Den 18 februari kl. 19.00 i matsalen på Erraps skola.



Minnena efter Lennart
Lennart Rydberg har hastigt lämnat
oss. Det känns tomt. En god kamrat
och profil i byn som lämnar ett stort
tomrum efter sig.
Hans engagemang i Skeldervikens
Byalag är välkänt. Lennart var den
som med stor entusiasm drog i gång
Historiegruppen. Där var hans stora
kunskaper om vår by en ovärderlig
tillgång. Han var gruppledare i många
år och vurmade speciellt för att dokumentera husen och de olika verksamheterna som funnits här. Nästan varje
dag gick han runt i Skälderviken och
fotograferade hus, händelser i byn
och människor han mötte. Lennart
samtalade med alla, för kanske hade
de några gamla foton eller uppgifter,
som kunde komma till glädje för historiegruppen. Vid flera tillfällen visade
han bildspel i Församlingshemmen,
där alla fick ta del av det stora arbete
han lagt ner på att beskriva ”Då och
Nu i Skälderviken”.
Historiegruppen fortsätter att samla
foton och uppgifter och hoppas att vi


får förtroendet att fortsätta där
Lennart slutade. Tyvärr försvann mycket kunskap med Lennart, eftersom
inte allt blev nedskrivet. Han hade
bott i Skälderviken hela sitt liv och var
därför väl insatt i allt som hänt.
Lennart var med i Byalagets styrelse
sedan starten och det var inte många
styrelsemöten han missade. Det var
också Lennart som promenerade runt
och fick folk att starta grannsamverkansgrupper. Han var ledare för gruppen från starten och ställde alltid upp
och försökte engagera fler att starta
nya områden.
Lennart intresse för historia gjorde
att han var delaktig i mycket. Han
var bland mycket annat drivande i
tillkomsten av flygmuseet på F10 och
medlem i Ängelholmsbygdens lokalhistoriska förening, där han försökte
få med så mycket som möjligt i Ängelholmsboken om Skäldervikens historia.
Vi är många som saknar dig, Lennart.
Vännerna i Skeldervikens byalag





Valhallsskogen
Att bygga eller inte bygga, det är frågan?
Markägaren, Valhallskonsortiet, har förväntningar om att få bebygga en
del av skogen.
Skeldervikens Byalag har, som du säkert vet, alltid då denna fråga varit
aktuell hävdat att skogen skall vara obebyggd och för all framtid utnyttjas för rekreation och friluftsliv.
Kommunen har i stort samma uppfattning som Skeldervikens byalag
och har i många år försökt få till stånd en överenskommelse med
markägaren, i avsikt att skogen skall förbli skog och kunna utnyttjas för
rekreation och fritidsaktiviteter.
Detta har av olika själ inte kunnat fullföljas.
Det föreligger nu ett förslag till uppgörelse mellan kommunen och
markägaren om den framtida användningen. Förslaget har stöd av den
politiska majoriteten i kommunen.
Vi ska här försöka att med hjälp av karta och text, beskriva förslagets
innebörd.
Tomtmark, detaljplanläggs för ny bebyggelse
Tomtmark, läggs till befintliga tomter

25 000 m2
4 700 m2

Utvecklingsområde, ev framtida bebyggelse		

27 000 m2

Betesmark, oförändrad användning			

20 000 m2

Mark som kommunen äger, oförändrad användning 8 000 m2
Naturmark, förvärvas av kommunen		
Innanför den gröna linjen

260 000 m2



Förslaget som presenteras på kartan
på sidan 6 innebär att kommunen
för ett acceptabelt pris får förvärva
huvuddelen av skogen och därmed
kan råda över dess användning i
framtiden.

Byalagets styrelse vill veta hur medlemmarna i Byalaget ser på ärendet
varför vi vid årsmötet skall diskutera
och förhoppningsvis komma fram till
hur styrelsen skall arbeta med frågan
i framtiden.

En annan möjlighet skulle kunna vara
att inte alls tillmötesgå markägarens
önskemål att bygga, utan hävda att
skogen skall förbli obebyggd i sin
helhet. Detta alternativ innebär troligen att kommunen inte får förvärva
skogen, åtminstone inte till rimligt
pris, och därför inte heller kommer
att kunna råda över dess framtida
användning.

Skall vi i Byalaget arbeta för att:

Det har väl inte undgått någon som
vistas i skogen att den är i bedrövligt
skick. Motionsslingans belysning är
raserad. Banan är på många ställen sumpig. Ridning förekommer på
snart sagt alla stigar och gör dem
oanvändbara för promenad. Hallon
och björnbärssnår breder ut sig och
hindrar framkomligheten, bronsåldersgravhögarna är överväxta, m.m.
Visst vore det en välgärning om allt
detta kunde rättas till och skogen få
en bättre användning.
Vi i styrelsen för Skeldervikens byalag
har, med stöd av en överväldigande
majoritet i byn, hävdat att det byggts
nog i skogen. Skall vi acceptera att
det får byggas i Valhallsskogen för att
få ner priset på resten av skogen.


1. De förslag som kommunen och
konsortiet arbetat fram genomförs?
2. Behålla skogen obebyggd?
De 2 alternativen kommer att redovisas utförligt vid årsmötet.
Det finns naturligtvis inga garantier
för att något av ovanstående kommer att genomföras. Vi i styrelsen
kan bara lova att arbeta för att det
förslag som får majoritet vid omröstningen på årsmötet blir känt bland de
styrande i kommunen.
Styrelsen för Skeldervikens byalag

Apropå Valhallsskogen
När du till våren tar dina promenader i södra delen av skoken och
går utmed Kägleå skall du titta
upp i backen mot villorna på
Trastvägen. Då får du säkert
se någon av Lennart och Siv
Bromans Rhododendron i
blom. Lennart började samla
olika arter och hybrider för
15 år sen och är nu uppe i
80 olika. De blommar från
mars till och med juni
så det finns hela tiden
någon buske att njuta
av.
Vi har något att se
fram emot.
Torgny
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Riktigt vackert blommade, ögontröst,
backtimjan och gulmåra, den som på
skånska kallas glöttaskit på grund av
lukten.
Och vi hittade också en del nyheter
som inte var med på Mats Gustafsson gedigna inventering 1999. Det
var hamnsenap, åkersenap, stillfrö,
strandskräppa och färgreseda.

bla

d

Till nästa sommar gör vi
om vandringen, det
skall bli intressant
att se hur växtsammansättningen
förändras.

sk
är

Natur och miljögruppen arrangerade
den 30 augusti en växtvandring längs
nya GC-vägen från Gamla hamnen
till Lingvallen. Vi gjorde också en
utvikning ner till ekdungen väster om
Lingvallen. Syftet med vandringen
var att se vilka växter som tar över i
en nyanlagd sträckning. Några stora
förändringar i förhållande till tidigare
inventeringar fann vi inte men proportionerna var helt olika.
De dominerande växtslagen var mållor, exempelvis strandmålla, vägmålla, rödmålla och givetvis svinmålla.
Mycket pedagogiskt stod nattskatta
och besksöta, båda från potatisfamiljen intill varandra. En jättebalsamin hade slagit rot bland stenarna,
den var ny i sammanhanget så nära
havet.
Baldersbrå förekom rikligt och även
någon kamomill.
Den nyanlagda vägen slutade där
ekdungen börja och där fanns
fortfarande orkidén skogsknipprot.

En betydligt tuffare vandring gjorde
vi den 18 oktober i Djurholmen på
åsen. Tanken där var att fylla våra
svampkorgar till brädden, det hade
fungerat bra men inte med den
svamp vi ville ha. Honungsskivling
fanns i stor mängd, några krämlor,
jättelika kragskivlingar, ett par små
gula kantareller och några
trattisar. För
att pigga upp
oss något påpekade någon
att det fanns
svamp att köpa
i affären, men
det gör inte en
riktig mykolog.
I äldre svampböcker står
honungsskivlingen som
en god matsvamp, men i

nyare böcker är den omvärderad så
den fick stå kvar.
Trots allt var dagen lyckad, regnet
höll sig på avstånd, höstfärgerna
glödde och matsäcken smakade
utmärkt.
Evy Jansson
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Datorn i släktforskningen!
Är du pigg på att lära dig lite om hur man kan dra nytta av programmet
Disgen när man släktforskar? I vår drar jag igång en studiecirkel med
detta som målsättning. En förutsättning är att du har släktforskat lite
och kan ta med dig en bärbar dator. Lite (men bara lite) vana vid att
hantera den är också bra. Tidigare erfarenhet av Disgen är däremot inte
nödvändigt, för det skall vi lära oss på kursen. Ni som inte har programmet kommer att få en demoversion så vi kommer igång. Tycker man
det är bra och vill köpa det, kostar det 600:-. Sen kostar det 130:-/år i
medlemsavgift till DIS. Är du nyfiken så gå in på www.DIS.se där finns
mer info.
Kanske hinner vi titta lite på vad som finns på Internet inom släktforskningen också.
Jag hade tänkt mig att vi träffas 2 timmar varje tisdag, under januari,
februari och mars. Det blir ca 10 gånger. Alla är välkomna. Tiden blir
18.30 och platsen SIF:s klubblokal vid idrottsplatsen.
Ingen föranmälan krävs utan kom till klubblokalen den 20 januari kl.
18.30 så ser vi hur många vi blir. Har du frågor så får du gärna ringa
Thomas 20 191
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Knutsfest på torget
Söndagen den 11 januari dansar vi
ut julen på torget i Skälderviken.
Festligheterna börjar klockan 16.00
och beräknas pågå en timme.
Vi hjälps åt.
Barkåkra församling står för dansen.
ICA Källan bjuder på glögg och
pepparkakor och gottepåsar förstås.
Barkåkra scoutkår säljer korv.
Skeldervikens byalag ber tomten
komma och ser till att allt fungerar.
Och du kommer och ser till att det
blir en trevlig knutsfest!

Välkomna!
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Nu är brostöden till den nya järnvägsbron klara.
Hela bron skall vara klar till sommaren.

Personlig service
Lokal förankring
Snabba beslut

www.gripen.se
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Skeldervikens Byalgs styrelse:
Ordförande 		
Thomas Brorsson			
sekrekreterare
Lars Flodmark			
kassör 		
Torgny Bergström			
Grupper och gruppledare:
Grannsamverkan
Thomas Brorsson

201 91
215 67
200 88

201 91

Historia

Kerstin Paulsson
Torgny Bergström

208 39
200 88

Miljö Natur Foto

Torgny Bergström
Sven Erik Dahlgren

200 88
241 49

Senior

Evy Jansson
Ulla Lind

202 30
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

På vår hemsida www.skelderviken.se finner du
e-postadresser, protokoll, m.m.
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Källan

Källvägen 5

SKÄLDERVIKEN

Tel. 200 11

Öppet alla dagar 9 - 20
Service i vår butik

Detta nummer sponsras av

Vi trycker: Foldrar Broschyrer Personaltidningar

Kataloger Offertmappar Presentationer Produktblad
Direktreklam Årsredovisningar Säljbrev
Bruksanvisningar Etiketter Handböcker
Medlemstidningar Informationsblad
Tidskrifter Affischer Flyers Kuvert
Brevpapper Fakturor Följesedlar

offset och digitaltryck
Metallgatan 21 C, 262 72 Ängelholm
Tel 0431-834 40 Fax 0431-834 50
E-mail: info@tryckservice.nu
www.tryckservice.nu

16

