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Bengtssons hus på Valhallsvägen 42 är ett av de äldsta i Skälderviken.
Vi berättar lite om dess historia och den renovering som nu är färdig.



Något från 2018…
Ända sedan Sven Jons brygga totalrenoverades, 2013 har någon eller
några höststormar lekt plockepinn
med bryggflaken. Men så icke under
hösten 2018! Det skulle dröja ända
fram till nyårsdagen 2019 innan en
stormby orkade lyfta ett, obs. endast
ett bryggflak. Det visade sig att det
hade lossnat för att vi missat att spika
fast det, så det var bara att lägga tillbas och slå i några spikar. Bryggan ligger där så fin som vore den åter renoverad. Visserligen måste det varit en
hel del hårda vindar under hösten och
vintern, för om man vänder blicken
söderut, ser man en viss förödelse på
Klitterhusbryggan. Kan vi ta detta som
ett bevis för att ”vår” konstruktion av
badbryggan faktiskt är bra och håller
för ganska stora påfrestningar? Tur är
väl det, för sällan, eller aldrig, har väl
bryggan utnyttjats så mycket som den
gjordes under den varma rekordsommaren 2018! Rekordsommar ja. Denna sommar med värmerekord bidrog
ju också till en formidabel succé för
vårt arrangemang i Gamla Hamnen!
För fjärde året i rad samlades mängder av bybor och även andra för den
delen, i Gamla Hamnen för att umgås
och trivas! Festen, som nu blivit tra-
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dition, genomfördes gemensamt av
ideella föreningar i byn! SIF hade bollövningar på jolleplanen. ÄSSS olika
sektioner visade upp sin verksamhet
i vattnet vid åslingan från jolleplanen
till Fyrhuset. Skeldervikens Fiskeläge
visade bottengarn, Blekinge-eka och
bilder från förr. Handdrejning som
alla intresserade fick prova på och tillsammans med Föreningshamnen en
konstutställning i Fyrhuset. Scouterna
visade upp delar av sin verksamhet
och bjöd dessutom på varm korv. Mitt
hav visade i akvarier vilket djurliv som
finns i Skäldervikens vatten. Byalaget
visade gamla skolbilder i Byastugan
och betonade vikten av att vara med
i Grannsamverkan. För barnen hade
Barn o Ungdomsgruppen en tipsrunda som avslutas med prisutdelning
för alla deltagare. Skrivarverkstad för
barnen. Växtvandring runt hamnområdet. Räddningstjänsten kom med en
brandbil som alla barn fick sitta i. I ån
utanför Fyrhuset bjöd Sjöräddningen
från Torekov på en livräddningsövning. ICA-Källan och Sofiero-kaffe
bjöd på kaffe med gott tilltugg. Engelholmsglass bjöd på glass till alla barnen och faktiskt även till vuxna. Över
allt detta ljöd ljuvlig sommarmusik
från Engladragets dragspel, gitarr och

Årgång 21
Hamnposten delas ut till samtliga 657 hushåll i Skälderviken, 260 hushåll
på Pomona och nu även till 107 hushåll i Luntertun norr om Varvsvägen.
Skickas också 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.


klarinett! Ja, detta var ett omfattande
byarrangemang som vi avser fortsätta
med åren framöver.
Vill i detta sammanhang passa på att
framföra ett stort tack till Tekniska
kontoret inom kommunen, för att de
rustat upp grill- och samlingsplatsen
väster om Fyrhuset. Till detta kommer
att man välvilligt såg till att den gamla

Hamnlyktan åter lyste upp hamnplanen, samtidigt som man monterade
de nya lyktorna längs den uppfräschade GC-vägen. Den lyktan passar väl in
i denna historiska miljö!
Med detta vill jag önska alla Skäldervikens, Pomonas och Luntertuns invånare ett gott år 2019!
Toiny Böös

Viktig information till allmänheten!
Vår hemsida: www.skelderviken.se
Här skriver vi om det vi tror är av intresse för oss alla. Vi saknar tyvärr en funktion som gör att man kan ”Prenumerera” det vill säga att man får ett mail när
vi lägger in nyheter.
Det vi särskilt kommer att bevaka framöver är naturligtvis vilka ideér och förslag som kommer om Valhallsskogen. Men här finns också annat matnyttigt,
som vad grupperna sysslar med och vilka som är med i grupperna. Protokoll
och skrivelser och så går det att läsa Hamnposten i PDF-format (vi kan ju
påpeka att hemsidan är garanterat reklamfri och har inga roliga saker som
blinkar). Så gå in med jäma mellanrum och kolla.
Använd möjligheten att kommentera det du läser!

Vår facebook: Skeldervikens Byalag
Vi måste erkänna att alla i styrelsen är inte helt hemtama med facebook. Men
vi försöker. Snabbheten, spridningsvinkeln och genomslaget gör att vi hoppas
att de som vill och kan är med och sprider.


Valhallsskogen igen......
Turerna om en eventuell bostadsbebyggelse i Valhallskogen har genom
åren varit många. Kommunens företrädare har ända fram till Fullmäktigesammanträdet den 28 augusti 2017
vidhållit att ingen nybyggnation skulle
ske i skogen! Ett av mötets beslut blev
emellertid att ett utredningsområde,
för eventuell framtida bebyggelse,om
ca 45 000 m2 skulle ingå i Översiktsplanen (ÖP 2035). Vid Byalagets årsmöte i februari 2018 var det bara att
konstatera det uppkomna läget. Styrelsen lovade att noggrant bevaka frågan och även att ligga på beslutsfattarna. Sedan dess har det varit lugnt
på fronten, ända fram till september
2018, då det kom till vår kännedom,
att en volymskiss över byggnation
inom utredningsområdet i skogen
presenterats för gruppledarna inom
de politiska partierna i Ängelholm!
Byalagets beredningsgrupp tog ome-
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delbart kontakt med det nyutnämnda
kommunalrådet Robin Holmberg och
föreslog ett skyndsamt möte med honom. Vi träffade honom redan dagen
efter. Resultatet efter ca en timmes
diskuterande var att moderaterna
och förmodligen hela alliansen var för
någon form av bebyggelse inom det
i ÖP 2035 angivna utredningsområdet! Hur oppositionspartierna ställer
sig vet vi inte i dagsläget, men med
tanke på att Engelholmspartiet, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna röstade för ett utredningsområde 2017, kan man ju anta att även
de är positiva till bebyggelse. Någon
formell framställan om planändring
av utredningsområdet har än så länge
inte gjorts av Valhallskonsortiet (Ägarna till skogen), vilket innebär att det
framkomna än så länge bara kan betraktas som en idéskiss.

Utredningsområde
g1
Vä

Errarpsskola

71
0

När styrelsen i Skeldervikens Byalag
genom åren har frågat skälderviks/pomonabor om bebyggelse i Valhallskogen, har svaret varit entydigt: ”Ingen
mer bebyggelse i Valhallskogen.
”Skeldervikens Byalags senaste beslut
i frågan togs på årsmötet 2018-02-14.
”Byalagets styrelse hade intentionen
att årsmötet skulle ventilera denna
viktiga fråga, men eftersom bara ett
fåtal av skälderviks/pomonaborna var
närvarande vid årsmötet, kunde vi
inte ta någon definitiv ställning i frågan. Det blev ändå så att årsmötet fick
ta ställning till två, av mötesdeltagare,
ställda förslag.
1. Varje gång som vi tidigare har frågat skälderviks/pomonaborna, har
det varit en förkrossande majoritet
för bevarande av Valhallskogen i sin
helhet. Byalaget borde göra en ny undersökningar att få veta om det fortfarande gäller.
2. Nu är ÖP 2035, med ett utredningsområde omfattande ca 45 000
m2 i Valhallskogen, antagen av kommunfullmäktige och vi får finna oss i
detta och göra bästa möjliga av saken.

Vi har för dagen inte något förslag att
ta ställning till, så vi bör vänta med
att fråga skälderviks/pomonaborna
om inställningen i frågan. Byalagsstyrelsen skall emellertid fortsätta med,
att inte bara bevaka frågan utan också
ligga på beslutsfattarna.
Årsmötet beslutade att vi skulle jobba
enligt förslag 2.”
Vad händer nu? Jo, Byalagets styrelse
kommer fortsättningsvis att bevaka
frågan och under den kommande
processens gång är det viktigt att så
många som möjligt kommer till tals.
Det var, som synes i årsmötesprotokollet, ganska få medlemmar närvarande på årsmötet. Nu förväntar
vi oss att ni som vill vara delaktiga i
Skäldervikens ”utveckling”, följer med
vad som händer och berättar vad ni
tycker på Byalagets hemsida eller i vår
Fb-grupp. Eller varför inte kontakta de
politiker du röstade på och tala om för
dem hur du vill att Valhallskogen skall
se ut framöver. Vi kommer att kalla till
medlemsmöte när vi finner det lämpligt.
Styrelsen


Grannsamverkan
Under årets första 11 månader har
Skälderviken/Pomona utsatts för sex
inbrott och två försök till inbrott. Det
är självfallet 6+2 för många, men ändå
är det relativt låga siffror, jämfört med
andra delar av Ängelholm. Vi är rätt
övertygade om att detta beror på både
en fungerande grannsamverkan och
bra tekniska åtgärder för att förhindra
inbrott. De månatliga rapporterna
från polisen som beskriver begångna
inbrott i kommunen har säkert också
bidragit till att höja säkerhetstänkandet
hos många boende.
Tyvärr har vi på sistone haft några
incidenter med buskörning med olika
fordon och – än värre - sprängning av
brevlådor. Man har använt kraftiga
sprängladdningar vilket mycket väl
kunnat resultera i personskador. Vi vill
uppmana alla att hålla uppsikt över
dessa busfasoner och rapportera alla

Trygghetsvandringen
Den 3 oktober arrangerade kommunens Säkerhetsavdelning i samarbete
med Byalaget en Trygghetsvandring
i Skälderviken och Pomona. Av praktiska skäl genomfördes den i form av
en ”Trygghetssittning” i Byastugan.
Byalaget hade nämligen i förväg inhämtat synpunkter från boende i
området på upplevda brister i trygghet och säkerhet, och dessa kunde
under mötet redovisas i text och bild.
Representanter från olika ansvarsom

iakttagelser till polisen (tel. 114 14
eller vid pågående brott 112).
Via Grannsamverkans ”Larmlista”
får man via e-post information om
misstänkt verksamhet i ditt område
(och man kan förstås själv rapportera
sådan), och får dessutom varje månad
rapport från polisen om begångna
inbrott i Ängelholm. Du får också då
och då annan nyttig information som
rör säkerhet och skydd mot inbrott.
Till Larmlistan har nu ca 300 hushåll i
Skälderviken och Pomona anslutit sig.
Om du ännu inte är medlem, anmäl
dig via e-post till mgoholm@hotmail.
com!

råden i kommunen deltog i mötet.
Nu har de framförda synpunkterna
behandlats av respektive kommunal instans, och resultatet har sammanställts i en 18-sidig rapport, som
skickats ut via e-post till medlemmar i Grannsamverkans ”Larmlista”.
Rapporten finns också tillgänglig på
vår hemsida www.skelderviken.se
och på kommunens hemsida www.
engelholm.se. Sök på ”Trygghetsvandring Skälderviken 2018”.
Mats Holm

Fortsatt intresse sponsra vår brygga

Efter den bästa badsommaren på många år så är vår brygga
populärare än någonsin.
Roligt är att så många fortfarande
vill vara med och sponsra vår brygga. I år tillkom 20 nya namn på vårt
”barnskydd”, som var nytt för i år.
Här finns chans för fler intresserade att vara med nästa säsong. Ring
eller skicka ett SMS till mig så lägger jag upp er på vår kölista. Det
kostar 1000 kr som tidigare och
betalas när plankan är graverad.
Med hopp om en stormfri vår, och
därmed en skadefri brygga.
Bengt Thomas Strandqvist
Brygg-gruppen
070-671 63 69


Barn och Ungdomsgruppen
2018 bjöd på flera trevliga träffar i
byn, vi sågs på stranden, Gamla Hamnen och för julpyssel i Skäldervikens
församlingshem för att nämna några.
Barn och Ungdomsgruppen jobbar för
att hålla dessa träffar spontana, enkla
och hjärtliga.
Vår ambition förutom att träffas och
umgås är även att utveckla vår närmiljö därför håller vi en god dialog med
de andra i byalaget, föreningar och
kommun. Våra träffar är för alla och
vi sprider tidpunkterna för våra träffar på sociala medier, främst på byalagets egen facebooksida. Där håller ni
er bäst uppdaterade och via den når
ni även oss i BoU-gruppen.
Det har blivit en kär tradition att inviga
det nya året med en korvgrillning och
i år valde vi att mötas kring den nya
grillen i Gamla Hamnen. Denna lilla
gröna oas intill Skäldervikens vackra


hamninlopp ligger oss
varmt om hjärtat och där
möts vi även senare i vår
för bl a kubbspel, varpa
och fika i det fria, förhoppningsvis blir det likt
tidigare år på årets första vårdag! Vi vill också
slå ett slag för byalagets
årsmöte onsdagen den
13 februari. Mötet är av
intresse för alla bybor/
medlemmar och självklart är BoU-gruppen
också på plats. Hoppas
att vi ses där!
Barn och
Ungdomsgruppen
Jonna Karlsson,
Malin Larsson
(Gilla gärna oss på fb.)
Skeldervikens Byalag

Skeldervikens Byalag


Sömmerskorna i Errarps by
Mitt i byn fanns en liten stuga där tre
systrar bodde. Huset var ett undantag
till Arvid Svenssons gård och fick senare Errarp 18:21i fastighetsbeteckning.
Namnet Kömmingehus är ett senare
påhittat namn. Enda kända namnet
i folkmun har varit Sömmerskornas.
Bostaden hade 3 små rum, kök, förstuga en vedbod och vind. Dessutom
fanns ett utedass.
Kömmingehus uthyrdes till systrarna
Emma , Hulda och Klara Jönsson. Hyran bestod av en liter mjölk dagligen
och 30:- i månaden. Dock ingick inte
vedboden på norra gaveln och vinden. I vedboden var en trappa upp till
vinden där min far Arvid förvarade,
torkade och rensade lökar. En arbetsuppgift som sömmerskorna bidrog
med mot betalning.
Systrarnas huvudsakliga försörjning
var att sy och laga kläder åt folk. Att
sy kläder var en yrkesroll de verkligen behärskade. Det har berättats att
deras måttagning var speciell. Man
använde sig av en smal pappersremsa som man vek och använde som
måttband. För varje uttaget mått så
klippte man ett litet jack i pappersremsan. När måttagningen var färdig
hade man kvar en remsa med en massa jack i. Inga anteckningar. Hur man
kunde hålla reda på de olika måtten
var en gåta. Men när kläderna var färdiga för provning satt de perfekt på
vederbörande.
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En välbesökt kund var bl.a. Elsa Bauge
-Persson känd som bl.a. Kyrkovärd och
politiker i Barkåra kommun. Ett annat
återkommande besök var systrarnas
broder Erik från Helsingborg. Han
kom med tåget till Skäderviken sen
promenerade han utrustad med en
stor resväska till Errarp. Erik var inte
så lång och väskan tung så hans framfart uppskattades av oss pågar i byn..
Ett annat starkt minne var när Klara
kom på kvällskvisten för att hämta
sin mjölk. Då hjälpte man till med att
fylla på hennes kanna. Fick hon för
lite så ”påpekade” hon det genom att
hosta lite försynt då fick hon lite till så
var hon nöjd. Detta blev en liten ploj
för oss grabbar. Detta var lite av en
hämnd för att dom tog vår fotboll och
gömde den när bollen hamnade i deras trädgård. De var oftast omutbara
för oss så det blev far eller mor som
fick hämta bollen hos tanterna och
framföra en ursäkt. Som försoning
bjöd sömmerskorna oss barn på saft
och så var allt glömt. Tills nästa boll
åkte in igen.
Vid andra tillfällen då bollen hade
hamnat i deras trädgård blev man uppmanad av de äldre pågarna att hämta
bollen. Det hjälpte inte att säga” jag
vågar inte” Erik H som var äldst tog en
i nacken och byxbaken och kastade en
över häcken. När man landade som en
fladdrande helikopter i sömmerskornas välansade trädgårdsbäddar trodde man att sista stunden var kommen.
Då var det jag, sömmerskan Hulda

eller bollen som gällde. Då fick man va
snabb. Andra trix var att kasta in bollen
med flit och ha en lina fäst i bollen. Ut
kom tanterna och plötsligt var bollen
borta. Det enda som var kvar var ett
”flin” bakom häcken. Min storebror
Sven-Uno och Harald var idèsprutorna till många hyss. De var inte lätt
att vara minst (yngst) eller sömmerska i byn. Men det fanns tillfälle då vi
träffades under mer normala former
t.ex. kaffekalas med hela familjen hos
sömmerskorna. Vi drack kaffe , saft
och tårta med ”gräddskum”. Vi pågar
fick bröstkarameller och polkagrisar
ur porslinshönan, De var mjuka och
goda och var samma sort som ifjol. De
passa mig bra för jag hade tappat två

tänder. När Emma frågade min bror
Hans om han ville ha mer ”gräddskum
”började han gråta och ville hem. För
mig kändes de som ”inga fler bollar” i
sömmerskornas trädgård.
Sömmerskorna Jönsson flyttade till
Bjällerrödsvägen i Skälderviken i mitten av 50-talet.
Jag saknar tiden och sömmerskorna
än idag.
Systrarna är begravda på Barkåkra
kyrkogård tillsammans med sina föräldrar.
Folke Arvidsson
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1862 upplåter J. Ödmansson dåvarande ägaren till Farmen Valhall, genom
sonen Robert Ödmansson, besittningsrätten till Janne Eriksson för viss
tid till en jordlägenhet vid Engelholms
Hamn. Här uppför Janne Eriksson och
hans svåger M. Flygare ett hus för
uthyrning till anställda vid Hamnen.
Kustroddaren Hans Albrektsson bor
här 1865 – 1885.
9 juli 1876 lagtecknas ett kontrakt
mellan R. Ödmansson och lotsen August Bengtsson på 50 år från den 25
mars 1877 på en jordlägenhet, utgörande en del av den till Janne Eriksson
upplåtna egendomen. August Bengtsson erhöll den tomten på vilket huset
låg med nödig inkörsel därtill.
Bengtsson renoverar huset och uppför en liten stuga på tomten, där hustrun Ida öppnar en salubod.
1889 får familjen Bengtsson besked
av Robert Ödmansson om avhysning
12

från den arrenderade lägenheten på
grund av brutit kontrakt med öppnandet av öppen salubod och olovligt fiske och genast bortflytta sin åbyggnad.
När kontraktet äntligen kommer till
rätta nämns inget om förbud för fiske
eller öppnandet av salubod.

Saluboden

1897 då Max Langenheim är ägare
till farmen Valhall stämmer han August Bengtsson för att ha utökat sin
lägenhet in på Langenheims mark och
flyttat ett stängsel. Det blir flera rättegångar med olika vittnen och slutar till
sist hos Kungl. Majts. och Rikets hovrätt över Skåne och Blekinge med en
dom att August Bengtsson inte gjorts
sig skyldig till felaktig gränsdragning
eller brutit mot fiskerätt eller handelsbod.

Innan allt har rättats till har familjen
Bengtsson fått avflytta i mars 1897.
1904 får August Bengtsson sitt kontrakt godkänt och fortsättningsvis är
August Bengtsson och släkten ägare
till nr 8 till år 2018.
1914 står familjens nya hus ”Eliseborg” klart för inflyttning och Solhaga
uthyres till olika personer.
Pauli Edvard Persson stationsförman
1914 – 1931.
Charlotta Persson innehade tvättinrättning 1914 – 1931.
Sonen Gustav Persson vid 14 års
ålder, tvättare vid Ängelholms Sockerfabriks betvåg i Skälderviken och
färjekarl ett antal år bor här 1914
– 1931
Perssons övriga 5 barn 1914 – 1931.

August Bengtsson med familj

Telefonstation fram till 1956.

Uthyrt till skomakare Joel Ahldin
1909 – 1927, med hustrun Charlotta (baderska i 15 år) 1909 – 1942,
dottern Hildur Ahldin föreståndare
för telegrafstationen bor här 1909
–1947, sonen Harald 1909 – 1947.

När huset på Ängen brann ner får
Augusta Holmström med sonen Nils
och Andreas Karlsson med hustru bo
i ett hus inne på gården.
Jan Lundahl från Haradal hade skomakeri i det lilla huset på gården.
Telefonstation fram till 1956.
Berndt Bengtsson med hustrun
Lill-Gun flyttar in 1949 och efter detta
har huset inte varit uthyrt.
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Nu har huset köpts av Malte och Anne Åkerström. De har gjort en genomgripande renovering och med omsorg att bevarat husets karaktär. Per Jonander,
Ängelholms plattsättnig & Bygg AB, är den som fick uppdraget att ta sig an
projektet. Under arbetets gång har han dokumenterat med sin mobil.

Huset var byggt med stora stenar i sand som grund. Sanden fick sugas ut och
en del stora stenar fick till och med sprängas bort med Dynamit. Med innerväggar av obränt lertegel var det noga att inget gick fel. Det var en omfattande
renovering. Det mesta av det gamla är rivet, två högspolande toaletter i vinkeln på gården hade tjänat ut och hade säkert inte använda på mycket länge.
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Lilla Huset på gården är nybyggt. Mycket material är återvunet från
stallet på Vejbygårder när det revs, bland annat teglet.
Takpannorna som skiftar från gult till rött är Cimristegel. De hittade Anne på
Brohaga i Åstorp och de har förmodligen legat på ett hus på Österlen.

Färdigt för inflyttning januari 2019
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Årsmöte
Skeldervikens byalag kallar till årsmöte.
Onsdagen den 13 februari klockan 19, ÄSSS klubbhus.
Verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och förslag till val
står på dagordningen. Allt finns att läsa om på vår hemsida www.
skelderviken.se
Till årsmötet kommer Claudia Alas från Fältgruppen i Ängelholm.
Hon berättar om FG förebyggande och uppsökande verksamhet som
vänder sig till ungdommar mellan 12 och 18 år.

ICA Källan bjuder på kaffe och bulle.

Cafétisdag

Vårt sammarbete med Barkåkra församling fortsätter. Vi bidrager under vårterminen till två av träffarna.

Framtidsfullmakt
den 26 februari kl.14.00
2017 trädde lagen om Framtidsfullmakt i kraft.
Du kan nu själv välja vem eller vilka som skall ansvara för dina personliga och ekonomiska intressen den dag du inte längre kan fatta egna beslut.
Cathrine Nyander, jurist, berättar för oss vad
som gäller.

På vandring i Skälderviken
med Lennart Rydberg
den 12 mars kl.14.00
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Vi känner ju alla Lennarts stora intresse för att
samla alla tänkbara bilder från Skälderviken i
forna tider. Han fotograferade också en hel del
själv på senare år. Vi visar en del av de bilder han
tog för 10 år sen, det sista året han levde.
Kerstin Paulsson och Torgny Bergström
Historiegruppen

Vill ni vara med?
Det var en gång elpriser och dragningen av Västkustbanans dubbelspår
genom Ängelholm och Skälderviken
som fick oss att gå man ur huse för att
hålla elpriserna nere och få till en östlig dragning av spåren. Det lyckades
inte, elpriserna lever sitt eget liv, tunneln genom åsen blev byggd och den
politiska majoriteten på den tiden
hade inget annat för ögonen än F10:s
fortlevnad och odelade åkermarker.
Banverkets strategi om en bit i taget
gjorde inte saken lättare.
Nåväl år 1998 var Skeldervikens Byalag bildat. Det visade sig att det var
många fler saker vi hade gemensamt
och tyckte var viktiga. Den viktigaste
var nog vår egen skog, Valhallsskogen. Alla åldrar hade någon relation
till skogen. Vi ville ha skogen kvar och
har kämpat för det.
Det var fler saker som vi ville, en badbrygga på Sven Jons udde och att inte
udden skulle växa igen. De sakerna
har vi klarat!

Pomona villaförening såg 2009 över
Rössjöeholmsån och upptäckte att vi
hade mycket gemensamt, inte minst
bevarandet av VALHALLSSKOGEN.
Föreningen frågade om den kunde gå
upp i Skeldervikens byalag. Självklart
var de välkomna. Det har berikat verksamheten.
På Gamla hamnens dag i somras var
det många som kom in i Byastugan
och tittade på skolfoton bland andra
Klas Rhen som bor i Luntertun. Han
tyckte att vi var förtjänta av uppmärksamhet och en stöttning och frågade
om han kunde swischa det. Vårt svar
var att om du tycker det skall du vara
medlem. Det var så vi kom fram till
att de som bor i Luntertun har en lika
stor gemenskap med Skälderviken
som Pomona. Vi har sen tidigare 20
medlemmar i området. Nu kommer
vi att dela ut Hamnposten och annan
information till alla 107 brevlådorna i
Luntertun norr om Varvsvägen.

Välkomna Luntertun!

Vad får jag för pengarna?
Året börjar med knutsfest på torget i Skälderviken sen dröjer det till första
söndagen i juli då det är Gamla hamnens dag. I augusti slår vi Sven Jons
udde för att hålla den öppen. Till advent sätter vi upp gran på torget och
har Jul i Skälderviken. Sen ordnar Ungdomsgruppen dessutom grilldagar
emellanåt. Hamnposten kommer i din brevlåda i januari och juni. På vår
hemsida och på facebook håller du dig informerad. Grannsamverkansgruppen förser dig med den senaste om vad du skall se upp med. Du badar från
Sven Jons brygga hela året, om inte någon storm ställer till det.

Det allra mesta av detta har du tillgång till även om du inte är medlem
men hade vi inte haft medlemmar hade vi inte haft något av detta!
75 kr om året och då är hela familjen med.
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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
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
Butikerna har en aktuell förteckning på byalagets medlemmar!
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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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100% DIGITALTRYCK
Skeldervikens Byalag Medl.avg. 75 kr/år/fam. Bg 5699-9717
Organisationsnr.802467-9972 www.skelderviken.se

Aktuella händelser, kalendarium, e-postadresser, protokoll, m.m.

Ordförande

Toiny Böös

070 444 57 17

Sekreterare (OCH EXPONERINGSMATERIAL)
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

Bengt Thomas Strandqvist

070 671 63 69

Lars Flodmark

070 729 72 69

Thomas Brorsson

070 937 54 53

Torgny Bergström

073 412 00 88

Mats Holm

070 942 14 30

Bryggruppen
Byastugegrupp
Grannsamverkan
Historiegruppen

Sven-Olof Hoffert

214 53

Kerstin Paulsson

208 39

Torgny Bergström
Pomonagruppen

073 412 00 88

Tore Bernstrup

215 54

Arne Persson

212 45

Trafik o Miljögruppen
Kent Johansson
med stora möjligheter till personifierade trycksaker
Carin Olsson

070 869 34 35
208 17
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Snabbt, ekonomiskt, enkelt och proffsigt
Vi erbjuder företag och privatpersoner digitaltrycktjänster av absolut 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 kvaliteten. Digitaltryck medger också stora möjligheter att på ett enkelt
sätt personifiera olika trycksaker.

Flera av våra kunder har upptäckt och insett fördelen med att digitaltrycka 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, broschyrställ m.m.
– Prova oss och prova på digitaltryckets möjligheter,
vi lovar att du kommer att bli positivt överraskad.

Tryckservice AB
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Metallgatan 21 C, 262 72 Ängelholm Tel. +46 (0)431-834 40 Fax +46 (0)431-834 50

www.tryckservice.nu

