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Vi berättar om renoveringen av den gamla smedjan
Har du provat kickbikebanan på Lövängen
Välkommen till Gamla Hamnens dag den 30 juni



Glad Midsommar!
Lite tidigt kanske, men ändå, nu när
Pingsten är stympad så får vi förlita
oss på Midsommar som vår stora
sommarhögtid! Det roliga är ju att vi
bara en vecka därefter kan fira Gamla
Hamnens dag. Ett arrangemang jag
hoppas många Skälderviks/Pomona/
Luntertunbor kommer att bevista!
Denna dags program finns på sidan 4
i Hamnposten.
- En hjärtefråga för oss alla är Valhallsskogen! Ända sedan kommunvalet och regimskiftet i Ängelholms
kommun, har jag haft kontakt med
nuvarande kommunalrådet Robin
Holmberg minst en gång i månaden.
Detta på grund av beslutet på årsmötet 2018, att byalagets styrelse lovade
att nogsamt bevaka allt som händer,
eller inte händer, i utredningsområdet i Valhallsskogen. I dagsläget har
inget hänt sedan Valhallskonsortiet
presenterade sin idéskiss för samtliga politiska partier i Ängelholm!
- Byalaget har en stor förmån, genom att ha ett gott samarbete med
Ängelholms kommun i många frågor.

Hamnposten nr 2 - 2019

Mycket av detta goda samarbete beror på en välvilja till Skeldervikens
Byalag hos tjänstemän och politiker i
kommunen. En av dessa tjänstemän
är Hanna Hanzén! Nu har Hanna lämnat sin tjänst inom kommunen. Vi i
Skeldervikens Byalag bugar och tackar
Hanna för den tid vi haft förmånen
att samarbeta med henne och önskar
henne lycka till i sin nya befattning!
Ny parkingenjör är Annica Jörgensen
som vi redan har haft kontakt med,
det kommer att bli ett bra sammarbete. Välkommen Annica.
-För allt som våra sju arbetsgrupper
uträttar, vill jag hänvisa till innehållet
i denna Hamnposten, och samtidigt
tacka alla duktiga gruppmedlemmar
för ett utomordentligt gott arbete!
Med detta vill jag önska alla Skälderviks- Pomona och Luntertunbor en
härlig sommar och glöm inte att ta
sköna dopp från vår vackra Sven Jons
brygga!
Toiny Böös

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.




Gamla Hamnens dag
i Skälderviken
Söndagen den 30 juni klockan 11 till 16
•
•

•
•
•

•
•
•

Skolbilder från förr i tiden
Växtvandring kl 12
Ciceroner Martin Löfdal
och Ann-Louise Andersson
Vad finns på stranden och i havet
med marinbiolog Kristin Johansson
Tipsrunda för barn och vuxna
Grannsamverkan
informerar om DNA-stöldmärkning
och Brandsäkerhet i hemmet
Prova på segling kl 11 och 14
Prova på Havskajak kl 11 till 15
Åk med träbåtar ett stycke upp i ån
avgång 11.30, 12.30, 13.30, 14.30

•
•

•
•
•
•
•

Fyrhuset
Konstutställning, Göran Nilsson
Skeldervikens fiskeläge
bottengarn, Blekinge-eka,
bilder från förr och drejning
Barkåkra Scoutkår visar upp sig
och lagar något gott att smaka på
SIF beachfotboll på Hunnabadet
Räddningstjänsten
visar en brandbil
Sjöräddningen i Torekov
visar en räddningsaktion ca: kl 13
Radiostyrda segelbåtar

ICA Källan och Sofiero kaffe bjuder på bulle och kaffe
Engelholmsglass och ICA Källan bjuder på glass

Alla är
välkomna!

Vi ses i
Gamla Hamnen
Segelvägen 10

Gamla Hamnens dag
ordnas av Skeldervikens Byalag
 tillsammans med ÄSSS, Barkåkra Scoutkår, SIF och Skeldervikens Fiskeläge.

Konst i Fyrhuset

Sommarens konstnär i Fyrhuset är
Göran Nilsson. Så här berättar han
om sig själv.
”Jag fascineras av naturens enkla
motiv samt dess ljussättning och
hur detta sedan kan förvandlas
när det hamnar på duken.
Havet, stenarna, stranden och
himlen. Dessa är alla viktiga ingredienser om man ska beskriva
Skånes natur. Att vi i Sverige kan
stoltsera med så vackra vyer ska vi
vara glada över. Som konstnär har
jag verkligen insett storheten och

kraften dessa platser besitter.
Med min konst vill jag skapa ett
lugn och förmedla harmoni.
Jag är uppvuxen och bor i Skälderviken, det är här jag inspireras och
hittar mina motiv. Mitt konstnärskap började i slutet på 1970-talet.
Min stil kan beskrivas som något
emellan Expressionism och Naturalism. Jag vill hela tiden fortsätta att
utveckla min tekniknär jag målar.
Med pensel och svamp söker jag
hela tiden nya utmaningar.”


RAIN 2015 olja



Strandgräs 2010 olja



Sommarens konstverk på Sven Jons udde har fått namnet “Vågor”.
Franziska
Agrawal får
hjälp av Leonora
och Evilyn att
komma igång
med arbetet.
Vi hoppas på en
fin sommar
-för konstverket
också.

Bryggan har blivit lite säkrare
Efter mångas önskemål så har vi nu
satt upp ett skydd längs räcket som
förhoppningsvis skall förhindra att
små barn riskerar att falla ut från
bryggan om de skulle ramla omkull. Vi
är glada att så många redan har velat vara med och bidra till detta skydd
och fler intresserade är givetvis välkomna.



Kontakta undertecknad, tel. 070 671
63 69, om du vill få ditt namn på en
planka.
Sen är det viktigt att påpeka att vi
aldrig kan göra bryggan helt säker
och riskfri. Ansvaret ligger alltid på
varje förälder att vara uppmärksam
på sina barn när de vistas på och runt
bryggan.

Badflotte

”Brygg-laget”

Det har åter framförts önskemål om
en badflotte. Vi har tagit upp frågan
igen och kommer att ta in förslag på
lämplig flotte och vad en sådan kan
kosta, men inte minst viktigt hur man
kan förankra den på ett säkert sätt.
Sen återstår att se hur vi kan lösa finansieringen. En bra flotte kostar. Det
behövs sponsorer. Kanske i sommar,
kanske nästa?

Vi som varje år tampas med att hålla
bryggan i badbart skick består i huvudsak av ett 10-tal gubbar, som frivilligt
hållit på i över 20 år. Den första versionen, på initiativ av John Edholm, stod
klar sommaren 1999. Vår nuvarande
brygga är version tre, då stormarna
har tvingat oss att göra bryggan större
och stabilare med åren. Tack vare alla
generösa bidragsgivare har vi nu en
brygga som står emot det flesta oväder.
Flera av oss i Brygg-laget börjar bli till
åren och därför är det extra roligt att
vi nu har fått förstärkning i gruppen av
ett par engagerade bybor i Christian
Carlsson och Morgan Belletti-Bengtsson. Fler nya krafter behövs på sikt för
att Brygg-laget skall vara tillräckligt
bemannat, och klara att göra bryggan
redo för bad i många år framöver.

Koll på badtemperaturen
Det är Bjäre Krafts målsättning att
sätta en digital mätutrustning av badtemperaturen på fyra utvalda platser
i NV-Skåne, varav Sven Jons udde kan
bli en sådan mätpunkt. Det är vår förhoppning att så kommer att ske och
då kommer du finna dagens badtemperatur på deras eller vår hemsida.
Håll utkik!

Bengt Thomas Strandqvist



Vad är det som hänger under vår badbrygga?

Vi kallar det för ett ”rack”, uppbyggd
av 10 plastskivor liknande kraftiga cdskivor och elrör. Detta blir fem våningar med en skiva som ovansida och en
som undersida i varje våning. Efter att
vi satt ut dessa i olika vattenmiljöer
under våren ska vi till hösten plocka in
dem och se vilka som bosatt sig. Under våren och sommaren förökar sig
många av djuren och algerna i havet.
Dessa nya larver behöver någonstans
att bosätta sig. Detta är t.ex. båtägare
väl medvetna om men det är inte
bara havstulpaner som gillar hårda
ytor utan massor av olika små och lite
större djur och växter, tex blåstång,
olika fintrådiga alger, blåmusslor, sjöpungar, hydroider m.fl.
Idén att använda dessa rack för att studera livet i havet på ett mer kreativt
sätt kommer från Mikael Olsson och
Susan Gotensparre på Göteborgs Universitet och heter VIRTUE, https://vir10

tue-s.eu/sv. Detta har sen spridit sig
och används idag i bl.a. Spanien, Tyskland och USA.
Mitt Hav i Ängelholm använder dessa
bl.a. i undervisningen av högstadieelever. Just detta rack som hänger
under vår badbrygga är det en gymnasieelev, Dante som har hängt ut.
Han har två rack till, ett i Vejbystrands
hamn och ett i Torekovs hamn. Dante
ska till hösten göra ett gymnasiearbete som handlar om att jämföra vilka olika arter som han hittar på dessa
tre ställen först och främst utefter
att salthalten i vattnet varierar mellan dessa tre platser med tanke på
avståndet till Rönneå.
Under era bad får ni gärna simma fram
och titta på racket och se vad som
händer på skivorna under sommaren
men snälla, låt det hänga ifred.
Kristin Johansson

Mitt Hav

Låt robotgräsklipparen vila under natten
- så skadar den inte igelkottarna
Robotgräsklippare blir allt vanligare i
våra trädgårdar vilket har lett till att
fler igelkottar dör eller skadas.
Igelkottarna trivs med att leta mat i
våra trädgårdar, de är nattaktiva och
livnär sig på insekter, daggmaskar,
sniglar, små ryggradsdjur samt frukt
och svamp.
Igelkottarna saknar flyktbeteende
– när de känner sig hotade rullar de
ihop sig, men taggar hjälper inte mot
gräsklippare. Skadorna leder nästan
alltid till att djuret dör en plågsam
död.
Även paddor, grodor och salamandrar
kan råka illa ut när robotgräsklipparen
går under natten.
Bäst är om den som äger en robotgräsklippare låter den vila nattetid
och tidiga morgnar och istället låter
den arbeta uppåt förmiddagen.
Kristin Johansson

Igelkotten är fridlyst men är
inte en hotad art.
Igelkotten är ett urtidsdjur som
har funnits i 65 miljoner år.
Den kan döda och äta
huggorm.
Honan föder en kull på oftast
fyra till sex ungar under
sommaren.

Slåtter på Sven Jons
udde den 10 augusti

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 lättare går arbetet.
Vi har hittills aldrig varit för många.
Skriv in lördagen 10 augusti kl. 10
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Barn och Ungdomsgruppen
bjöd under våren in till en träff i Gamla
Hamnen för att inviga grillen, leka och
umgås med varandra stora som små.
Vår ambition är att vi bjuder in till enkla
sammankomster i byn så vi får tillfälle
att på ett avslappnat vis
sammanstråla,
snacka
och leka. Kanhända det är
då nya idéer om vår närmiljö knäcks. Kanhända vi
träffar på nya vänner och
välkomnar nya bybor. Nu
planerar vi närmast för
Gamla Hamnens dag som
hela Byalaget är med och
arrangerar med lokala
företag och föreningar.

Vi i Barn och Ungdomsgruppen
står som vanligt för tipsrundan runt
grönområdet och hoppas att alla
kommer ner för att njuta av det och
allt annat som erbjuds.

I Tennisparken kan man spela
Teqball som säkert många är
nyfikna på men inte vet hur
man gör. Du finner regler och
bra förklaring på tex. youtube
(Teqball Rules part 1 - The singles game). Det finns planer på
att Teqballbordet skall flyttas till
Lövängen då de passar bra för
lite äldre barn. När det funnit
sin plats kommer vi i BoU-gruppen planera för en träff då vi går
igenom hur spelet fungerar.

Den 16/5 2019 släppte Generation Pep, en ideell organisation
skapad av Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel nyheten att de
tillsammans med Capio Närsjukvård kommer starta ett samarbete där
deras gemensamma mål är att, så tidigt som möjligt ge barn de
bästa förutsättningarna för att leva ett hälsosamt och aktivt liv.
Allt detta för att minska andelen barn som drabbas av ohälsa.
Läs gärna vidare på generationpep.se
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På Lövängen kan man kicka, spela frisbeegolf och pannafotboll eller bara sitta ner och
dricka medhavt kaffe! Bollar till fotboll finns i den orangea lådan till alla att nyttja.

Om ni inte redan har upptäckt lekplatsen
intill Körsbärsvägen på Pomona så har den
precis fått en ny skepnad med bl.a. en
kompisgunga. Precis intill finns en basketplan och bandyplan med tillhörande
mål och det är bara ett axplock av härliga
miljöer från Pomona.
I Valhallsparken sitter hängmattorna
uppe även denna sommar och dagligen
kan man se barn gunga och mysa tittande
på träden och drömma om en blå himmel
om den inte är där.
Allt detta kan just du göra tillsammans
med en kompis, dina barn, din mormor,
farfar eller kusin!

Vi tycker att kommunen verkligen lyssnar på våra önskemål
om ett aktivare Skälderviken och
Pomona. Vi har berikats med fina
möjligheter till lek, rörelse och gemenskap på hemmaplan som vi
redan under tidiga våren ser nyttjas mycket! Alla oavsett ålder kan
leka nästan var som och när som!
Under påsklovet tog vi oss därför
en tur till Stadshuset för att tacka
Hanna Hansén (Parkingenjör) och
hennes kollegor med ett påskägg
och önskan om fortsatt gott samarbete.
Vi i Skeldervikens barn och ungdomsgrupp ser fram emot en fortsatt rörelsefylld och kul närmiljö
med friska, starka och glada barn!
Vi önskar er alla en skön sommar!
Barn och Ungdomsgruppen
Jonna Karlsson, Malin Larsson
fb, Skeldervikens Byalag
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Den gamla smedjan

Anläggandet av Engelholms hamn
påbörjades sedan riksdagen 1850
beslutat om ekonomiskt bidrag.
Därmed lades också grunden till nuvarande Skäldervikens samhälle. En
av de allra första byggnaderna i hamnområdet var smedjan. En viktig funktion för att förse arbetarna med stenborr, spadar, spett och andra verktyg
under hamnens framväxt.
Den första smedjan, från omkring
1853, låg ett stycke ifrån den nuvarande. Att flytta smedjan blev nödvändigt när järnvägen skulle dras fram
genom området och 1875, tio år före
järnvägens invigning, blev den nuvarande smedjan återuppbyggd.
Smeden Johannes Svensson var med
från starten av hamnbygget. Han
bodde med sin familj i en barack som
låg längs nuvarande Valhallsvägen.
Den nya smedjan köptes av Svensson,
14

som dock inte bosatte sig där. Det
gjorde däremot hans son, fiskaren
Gustav Adolf, som ärvde byggnaden
efter faderns död år 1900. Smedjan
har sedan gått i arv inom familjen.
Dotterdottern Maria Hald blev nästa
ägare och familjen behöll den gamla
smedjan ända fram till slutet av 2018,
då man sålde det anrika släkthuset.
Under årens lopp har byggnaden
också upplåtits till många sommargästande familjer.

Smedjans nya era
Den gamla smedjan har nu fått nya,
stolta ägare. Paret Lina Werner och
Joakim Fredriksson, som genom åren
redan renoverat flera äldre bostäder,
vurmar för byggnadsvård. Men vad
Lina och Joakim inte riktigt visste,
när det tog sig an smedjan, var i hur
dåligt skick den 170-åriga byggnaden
faktiskt var.

Att sticketaket läckte som ett såll var uppenbart.
Likaså att brädgolven sett sina bästa dagar. Däremot blev verandan en rejäl överraskning. Den tålde
inte att petas på, utan att de murkna brädväggarna
föll isär, fönstren rämnade och golvet gav vika.
Till och med stommen, med den nästan metertjocka råstensmuren i norr och väster, var i upplösning.
Sten på sten låg lavad, helt i avsaknad av det kalkbruk som skulle binda dem samman. Bruket hade
helt enkelt tynat bort under årens lopp.
Men redan nu, efter bara några månader i Linas och
Joakims ägo, är det mesta i den gamla byggnaden
renoverat eller ersatt. Sticketaket har fått en huva
av råspont och takpapp, nya golv har gjutits, väggar har murats och putsats, fönster har bytts ut. För
att inte tala om verandan, som idag är helt ny men
utformad med byggnadsvårdarens omtanke och respekt inför det gamla.

Den gamla smedjan har fått en pietetsfull modernisering. Och de
nya ägarna har fått sina drömmars fritidshus i den gamla hamnen.
Till glädje inte minst för alla oss skälderviksbor.
Historiegruppen Kerstin Paulsson och Lars Sumner
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Gröna sidan upp!

Nu har vi fått bort stenhögen och det tråkiga ogräset och buskarna som växte
på den. Ny gräsmatta är utrullad och tanken är att vi till hösten skall få dit en
bänk och plantera lite träd. Hoppas det skall bli lite mer inbjudande för våra
medlemmar, och alla andra förstås, att slå sig ner, njuta av utsikten och hämta
andan en stund.
Thomas Brorsson / Byastugegruppen

Planket på piren reparerades i vintras
Efter många
stormar som så
småningom helt
raserat planket
är nu en lagom
lång bit av planket
reparerat med
lärkträ. Det blev
snyggt.
Och så finns det ju
de som på fullt alvar tror att planket
skall hindra sanden från att blåsa
ner i ån, jo jo.
Torgny Bergström
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Genom Grannsamverkans ”Larmlista” får du 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,
Pomona och Luntertun anslutit sig. Om du ännu inte är medlem, anmäl dig via
e-post till: mgoholm@hotmail.com
Mats Holm

Håll dig mer informerad
Vår hemsida: www.skelderviken.se
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 har också
ett kalendarium där vi skriver in det som kan vara av intresse för våra medlemmar. (vi kan ju påpeka att hemsidan är garanterat reklamfri och har inga
roliga saker som blinkar). Så gå in med jämna 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.
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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 Idé & 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.
19

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

Christian Carlsson

073 633 42 10

Thomas Brorsson

070 937 54 53

Lars Flodmark

070 729 72 69

Mats Holm

070 942 14 30

Sven-Olof Hoffert

073 805 14 53

Kerstin Paulsson

070 302 08 39

Torgny Bergström

073 412 00 88

Bryggruppen
Byastugegrupp
Grannsamverkan
Historiegruppen
Pomonagruppen

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
072 392 60 10
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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

