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Torget i Skälderviken

För er som missade Historiegruppens föredrag om Torget i
Skälderviken i höstas kommer på sid 8-12 en kort resumé.



Smått och gott under 2019!
Så kom vi då in i ett nytt decennium,
2020! Tiden går med en rasande fart
och det är knappt man hinner med.
Trots det så har vi inom Byalaget avverkat flera traditionella tillställningar.
- Året 2019 började med Knutsfesten
på torget, den 13 januari. ICA-Källan
bjöd på glögg, pepparkakor och godispåsar till barnen. Jonna Karlsson
och Malin Larsson ledde dansen kring
granen tillsammans med Tomten. Alla
barn var glada!
- Söndagen den 30 juni genomfördes
Gamla Hamnens Dag för femte året i
rad och i strålande solsken! Det omfattande programmet genomfördes
friktionsfritt, mycket på grund av
anordnarna Skeldervikens Byalag,
ÄSSS, Barkåkra Scoutkår, SIF, Mitt Hav
och Skeldervikens Fiskeläge och som
skickligt koordinerades av Anna-Stina
Arnrup! Dessutom ställde Ängladraget upp med musik. Engelholmsglass
bjöd på, ja vadå tror ni? ICA-Källan bjöd på fikabröd och fina priser
till barnen. Cafego bjöd på kaffe.
Räddningstjänsten visade en brandbil
och Sjöräddningen i Torekov utförde
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en räddningsaktion i åslingan!
Utöver dessa arrangemang har Barn
o Ungdomsgruppen med jämna mellanrum anordnat grillträffar på olika
platser i byn.
Under hösten fick Byalaget en förfrågan från Ängelholms kommun,
genom Nina Wenedikter om vi, liksom förra året, kunde medverka i en
konstinstallation på Sven Jons udde.
Byalagets medverkan bestod i att
upplåta Byastugan till en tredagars
workshop inkluderande en vernissage på avslutningsdagen. Under
vernissagen transporterade Ängelholms Hembygdsförenings Pyttetåg
ett 80-tal närvarande, från Byastugan
till konstverket på udden! Byalagets
Barn- o Ungdomsgrupp grillade och
serverade korv till åskådarna! Nina
förmedlade en grundlig presentation
av den globalt välkända konstnären
Franziska Agrawal (se mera på Byalagets hemsida).
Den 15 december fick konstverket
”Vågen” stryka på foten p.g.a. hög
vindhastighet. Resterna forslades därefter omgående bort av kommunen.

Årgång 22
Hamnposten delas ut till samtliga 657 hushåll i Skälderviken, 260 hushåll
på Pomona och 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, Torgny Bergström och Lars Sumner har sammanställt
materialet.


Jag vill i detta sammanhang poängtera att Byalagets styrelse var helt
enig i en samverkan med kommunen
i detta projekt och att Byalaget erhöll
en god ekonomisk ersättning för lånet
av Byastugan och även ett ekonomiskt
tillskott till föreningen, för Barn- o Ungdomsgruppens medverkan i korvgrillningen.
Lördagen den 30 november kom så
julen till byn! Gull-Britt Rebbelstam
ledde, tillsammans med sina musicerande tomtenissar, dansen kring
Byalagets torggran. Därefter delade
byatomten ut gottepåsar till alla
barnen. I församlingshemmet spelades julsånger och serverades kaffe.
Lotterier och bokförsäljning förekom
också och inte att förglömma, en intensiv pysselverkstad för de minsta
ledd av Barn- o Ungdomsgruppen. På
torget sålde scouterna nygrillad korv
och SIF stod för ett lotteri. ICA-Källan
serverade glögg och pepparkakor!
Vid 15-tiden drog sig Tomten tillbaka,

endast barnen i pysselverkstaden var
vakna…Så var då omsider julen kommen till byn.
Då jag nu ämnar önska er alla ett gott
nytt år, vill jag främst rikta mig till vårt
senast inlemmade område, nämligen
Luntertun! Som ni nog märkt har vårt
nyhetsorgan Hamnposten lagts i alla
brevlådor på Luntertun under senaste
åren. Detta beror på att ”Luntertunare” bett om att få bli med i byalaget,
såsom Pomona redan är, och denna
förfrågan har styrelsen mottagit och
accepterat med stor tillfredsställelse.
Självklart vill vi att så många som
möjligt, både i Skälderviken, Pomona
och nu Luntertun blir medlemmar.
Årsavgiften är 75:- per hushåll och avgiften betalas in på Bg 5699-9717.
Må så gott alla boende i Skälderviken,
Pomona och Luntertun!
Toiny Böös
PS Om Valhallsskogen intet nytt. DS



Den nya Vågen fick en fortsättning
Den nya vågen, eller The Wave II som konstnären Franziska
Agrawal själv valt att kalla den, framstod den 3e november i sin
nya skepnad på Sven Jons udde i Skälderviken.
The Wave uppfördes våren 2019, som
ett led i projektet Land art. Etablerade
konstnärer, som är intresserade av att
delta i projektet, får presentera sina
idéer och ansöka om uppdrag år för
år. Franziska Agrawal har deltagit tidigare och nu såg hon som en utmaning
att uppföra ett verk just på Sven Jons
udde. -Det är viktigt för mig att fånga
de första intrycken av platsen, säger
Franziska och berättar att hon tittat
på Sven Jons udde via Google innan
hon kom hit.
-I år är första gången jag återvänder
till något av mina konstverk, för att
vidareutveckla det tillsammans med
lokala konstintresserade, berättar
Franziska. Det är väldigt spännande



att se vad andra läser in i ens konst
och hur de tänker sig en fortsättning.
Vi har haft ett väldigt fint samarbete
och vidareutvecklat The Wave i ett
nytt steg mot fulländning.
-Det började med en gemensam diskussion under workshop-dagarna där
enda förutsättningen var att vi skulle
arbeta vidare på The Wave. Idéer bollades och så småningom var vi helt
överens om denna komplettering med
vimplar, i färger från vitt till allt blåare.
Genom att placera de ljusa vimlarna
in mot land och de mörkare ut mot
havet blev de en symbol för havets
skiftningar. Från skummet i strandkanten till det djupa, mörka havet.
Efter ett par dagars arbete avslutades
projektet med vernissage kvällen den 3
november.
Många
skälderviksbor slöt
upp för att se The
Wave II vackert upplyst i kvällsmörkret.
Pyttetåget gick i skytteltrafik mellan byastugans glöggservering och den populära
korvgrillningen ute
på Sven Jons udde,
med The Wave II som
fond.

Franziska Agrawal själv var naturligtvis på plats och uttryckte sin stora
belåtenhet med utvecklingen av
hennes konst. -Det är härligt att se
att The Wave kunde ta ett steg till
mot fulländning. Och själva syftet
med Land art är ju att det ska vara
temporärt och förgängligt. Så för mig
får det väldigt gärna brytas ner under vintern, för att sluta i bålet som
jag förstått att man har just här på
Sven Jons udde den sista april varje
år, säger en mycket nöjd Franziska
Agrawal. Nästa anhalt är ishotellet i
Jukkasjärvi, där jag ska delta i ännu
ett förgängligt projekt.
Hennes förväntningar har dock grusats, eftersom The Wave II har blåst
omkull och blivit borttransporterad.
Lars Sumner



Barn- och Ungdomsgruppen
Barn- och Ungdomsgruppen ser det som sitt
uppdrag att värna om vår
närmiljö och att skapa
möjligheter för möten,
spontana och planerade.
Vi är så tacksamma
för att många troget
dyker upp på våra träffar.
Grillning på våren och
hösten, sommarlekar och
tipsrunda i anslutning till
Gamla Hamnens dag i
juni, pyssel i församlingshemmet och nyårsgrillning i vintertid.
Vi har ett gott samarbete med kommunens parkingenjör och under våren
kommer Lövängen få en liten aktivitet till, då Teqboll-bordet flyttas dit från
lekplatsen intill Tennisvägen. Det kommer även placeras dit QR-koder i anslutning till aktiviteterna nere på Lövängen så att besökare enkelt kan ta del av
hur man spelar. Vår önskan är att det ska finnas mötesplatser för alla i byn och
att Lövängen därför får fortsätta vara grön och blomstrande på sommaren där
det finns aktiviteter för barn och unga att leka kring.



Vill du vara med och planera våra träffar eller hjälpa till att skapa möjligheter
som gynnar byns barn och unga, ta då gärna kontakt med Jonna eller Malin
som är ledare i BoU-gruppen.
Våren 2020 kommer vi att bjuda
in till en grillträff/workshop
där vi hoppas att
många vill delta!
Spetsa öronen
och håll ett extra
öga efter datum
och anmälan på
vår facebooksida
Skeldervikens
Byalag
Ett viktigt datum är onsdagen den 12 februari, Byalagets årsmöte. Till den
träffen bjuds även på en föreläsning och i år lägger BoU-gruppen temat! Dax
att prata om rörelseglädje och vikten av att få vara barn. Barnkonventionen
fyllde förra året 30 år och i år har Barnkonventionen blivit lag i Sverige! Kom
och lyssna till Charlotta Vöcks... en föreläsning som behandlar just detta.
Varmt välkomna!



Torget i Skälderviken

Tennisbanan i cement anlades på torget i slutet av 1800-talet, på initiativ av
Max Langenheim. Här låg den kvar till 1931, då en ny cementbana anlades
bakom Hotell Skälderviken. Till höger i bilden syns den brandstation som
byggdes av Skäldervikens Frivilliga Brandkår 1916.
Nedan en tidig bild från midsommarfirande på torget, som inleddes i början
av 1920-talet. Man samlades på Hotell Skälderviken för avmarsch till midsommarstången på torget. I spetsen gick Skäldervikens musikkår.



Torghandeln var ett viktigt inslag i gatubilden. Från 1920-talet pågick handeln
tre dagar i veckan. Här såldes frukt och grönsaker, kött och fisk från vagnar
och lastbilsflak. Ibland dök också steg- och korghandlare från skogstrakterna
upp på torget. På bildens ovan syns handlarna parkerade utmed Valhallsvägen, med det då tornförsedda huset i hörnet mot Centralvägen i bakgrunden.
Nedan en bild från den livliga torgkommersen, där också många sommargäster dök upp bland kunderna.



Sommaren
1952 blev det
Blomsterfest på
torget. Fordon
smyckades med
blommor och
grönt och körde
barnen runt i
samhället. Förridare var Ivar
Johansson, som
till häst och i
prydlig uniform
ledde paraden.
De följande åren dök också flera blomsterprydda hästekipage upp i kortegen.
Under blomsterkarnevalerna gick man ur huse och många tog sig till Skälderviken från kringliggande orter. På kvällen bjöds till dans med dragspelsmusik
på den gamla cementbanan. Traditionen med Blomsterfest upphörde 1968.
Då kunde karnevalskommitten överlämna ett överskott från lotterier och tombolor på 5000 kronor, till torgets förskönande.
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Knutsfest med dans kring granen tog sin början på 1950-talet. Ringlekar, dragspelsmusik, korvgrillning och inte minst tomtar med gottepåsar lockade byns
barn till torget. Knutsfesterna leddes till en början av privatpersoner, övertogs
senare av Barkåkra scoutkår och anordnas sedan år 2000 av Skäldervikens
Byalag, med välkommen sponsring av den lokala ICA-butiken.
Prunkande planteringar och frodig växtlighet prydde torget före den senaste
omdaningen.

11

Välkända torgprofiler i
Skälderviken: fiskhandlare Sigrid Persson
med assistans av sin
fiskande make Ernst,
den blomstervattnande
Rolf Malmström, troligen mera känd som
snapspoeten, samt det
från Rönneskolan flyttade fontänkonstverket
Rebus av Olle Blad. På
plats i Skälderviken 2011
döptes skulpturen om till
Havsvågor.
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Restaurang Skälderviken i ny regim 1996
Jag heter Jan Andersson och drev
med min hustru och dotter Cecilia
Restaurangen Skälderviken från 1996.
Vi kom närmast från Västerås där vi
hade startat upp det som skulle bli
en ny hotellkedja, Raka Vägen Hotell
och Restaurang AB. Verksamheten utvecklades snabbt och vår första komplettering var tänkt att bli Erikslund
Hotell.
Efter två framgångsrika år köptes
företaget upp av en person, som skulle
visa sig vara en kriminell australiensare. Han hade börjat förstå att myndigheterna var honom i hälarna och
beslöt plundra Västeråsanläggningen
som hade stora kontantströmmar. Vi
flydde för att inte bli inblandade och
bodde tillfälligt på vårt sommartorp i
Markaryd, vår tidigare hembygd.
Vår vän och byggmästare i Båstad tipsade oss om att Restaurang Skälderviken närmade sig konkurs och ville
att jag skulle besöka den för att se
om det kunde vara något för vår fort-

satta karriär. Det blev kärlek vid första
besöket och snart stod vi som ägare.
Restaurang med god mat, fester, bröllop, konferenser och turism blev inriktningen. Det gick bra och gästerna
strömmade till. Vi hade börjat fundera på hur verksamheten skulle
utvecklas och kontaktade kommunledningen/ägarna till fastigheten om
en utbyggnad till ett större konferensoch badhotell. Utseendet var tänkt att
bli ungefär som det bostadsområde
som i stället byggdes. 150 rum var
planeringen.
Kommunstyrelsen var ute på besök
när planerna presenterades. Men
deras besked var att man inte ville
ha ett hotell här utan önskade bygga
bostäder. Vårt beslut var då att så
snabbt som möjligt avveckla rörelsen.
Ett företag utan utvecklingsmöjligheter är dödsdömt och vi lämnade redan
den 30 december samma år. Efter oss
kom ett krögarpar under ett år men
sedan stängdes det och revs för att
bereda plats för nybygget.
Melin, Aronsson och Leeman entreprenad stod som
byggherrar. Det blev fint
men Ängelholm missade en
möjlighet för arbetstillfällen och turism. Och kanske
50000 gästnätter per år.
Jan Andersson

Jan och Sonja Andersson
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Vackra blommande gräsytor och vägkanter i
Ängelholm 2019
I våra kommunala parker finns många gräsmattor som kortklipps
hela sommaren. Detta behövs inte överallt och lite högre gräs
med mycket blommor i är ofta vackrare och ger mera liv. På dessa
platser kan man med fördel ändra skötseln till blomsteräng istället. Slåtter med efterföljande uppsamling vid ett tillfälle under
senare delen av sommaren blir billigare och ger en utmagring av
marken med ökande blomning och antal arter som följd. Samma
sak gäller för många gräsytor längs vägar och gator i kommunen.
Parallellt med en minskning av vilda blommor har också insekter
minskat de senaste 30 åren. En minskning på 75 % i norra Tyskland och en minskning på 90 % i södra England och Danmark
har rapporterats. Man tror att försvunna ängs- och hagmarker
och en förändrad markanvändning, bland annat intensifiering av
jordbruket är en del av förklaringen till detta. Bara under sista halvan av 1900-talet minskade arealen ängs- och hagmark med tre
fjärdedelar i Sverige.
Blommande gräsytor i parker och längs med vägar och cykelstigar
skulle med rätt skötsel kompensera för delar av dessa förluster
och kunna bidra till att bevara hotade arter av både flora och
fauna. Dessutom skulle de glädja kommuninnevånarna med
blomsterprakt och fladdrande fjärilar.
Vi föreslår:
Att Ängelholms kommun under sommarsäsongen 2020 påbörjar
försöksverksamhet med blommande ängsmark, slåtter och uppsamling, på lämpliga platser i parker och längs gator och vägar.
Ängelholm 2019-11-23
Naturskyddsföreningen i Ängelholm

Läs mer på: angelholm.naturskyddsforeningen.se
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Lövängen en blomsteräng?
Naturskyddsföreningen har skrivit till
kommunen om att omvandla en del
gräsytor i kommunen till ängsmark, till
gagn för insekter, fåglar och människor men också för att spara in på skötselkostnaderna. Annica Jörgensen,
vår nya parkingenjör, har svarat positivt på detta. Hon berättar att de har
fått i uppdrag av politikerna att inventera lämpliga områden och att de
redan har påbörjat detta arbete. Hon
välkomnar förslag på lämpliga områden från kommuninvånarna.
I somras var vi många som reagerade när gräsklipparen förstörde den
vackert blommande Lövängen strax
före Midsommar. Har den blommat
så rikligt tidigare? Kanske gjorde den
varma och torra sommaren 2018 sitt
till. Många hörde av sig till Annica Jörgensen och påpekade att det var helt

Tjärblomster
dominerade helt på
Lövängen i våras.

fel tid för klippning. Nu öppnar sig
kanske en möjlighet till ändring i skötselplanen för Lövängen. Vi hoppas att
så småningom se en omvandling av
Lövängen från en enahanda gräsyta
till en blommande blomsteräng med
ett rikt insekts- och fjärilsliv. Även om
naturen behöver några år för att ställa
om. Och om det nu är så att den jord
som tillfördes när järnvägsområdet
gjordes om till äng inte är idealisk för
en slåtteräng, så var där trots allt en
imponerande blomsterprakt i somras.
Så vi tycker att omfattande och kostsamma insatser är onödiga. Vi kan väl
prova oss fram. I denna planering och
utvärdering av hur vår gemensamma
Löväng skall skötas vill vi gärna vara
med.
Skeldervikens Byalag
Anna-Sina Arnrup

Skeldervikens Byalag har 20 år skött slåttern på Sven
Jons udde. Ett gott sammarbete med kommunen.
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Hundrastgård på Lövängen?
Byalaget har redan i maj 2008, i samband med planeringen av området,
framfört förslag om att det vore lämpligt med en hundrastgård i den södra
delen av Lövängen. Maria Birgander,
som då var kommunens parkingenjör, var öppen för förslaget men ville
avvakta utvärderingen av en redan
planerad sådan på annan plats i kommunen. Vi i Byalaget har inte hört
något i frågan sedan dess.
Jag gjorde i våras, på uppdrag av Byalagets styrelse, ett medborgarförslag
där vi åter påpekade platsens förträfflighet för en hundrastgård. Inga grannar behöver bli störda.

Bamse ser lite ledsen ut.
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Enkelt och billigt att bara sätta upp ett
stängsel, från befintligt vid Via Marina
och över till bullerplanket vid järnvägen.
Svaret kom för några veckor sedan.
Där framhåller man från kommunens
sida att det varken finns pengar för
investering eller skötsel och att det
finns risk för buller. Alltså avslag!
Tråkigt att man inte i stället svarar att
det är en bra idé och att man skall undersöka möjligheterna att få fram medel i kommande budget, tycker vi.
För Byalagets Styrelse
Thomas Brorsson

Stängt pga skadegörelse
För tredje året i rad, runt nyår, måste toaletten i Gamla hamnen stängas.
Toalettstolen har sprängts sönder. Det är en tradition som måste brytas.
Vi är väldigt många som vill att toaletten skall vara öppen och att våra skattepengar kan användas på bättre sätt än att årligen byta ut toalettstolar.

Mörker – tjuvens bästa vän!
Att kunna jobba i skydd av mörker är en dröm för alla tjuvar. Därför:
1. Låt belysningen, både inne och
ute, vara på när du lämnar hemmet!
Om du är borta en längre tid, sätt
timer på några lampor! Enkla analoga
timers får du för ett par tior, digitala
kostar ett par hundralappar.
2. Montera rörelseaktiverade
strålkastare på baksidan av ditt hus!
Kostar ett par hundralappar.

3. Låt inte värdesaker (datorer,
telefoner, smycken, plånböcker) ligga
framme så att de syns utifrån!

Teckna dig på Larmlistan!
Över 300 hushåll i Skälderviken och Pomona har
tecknat sig på Byalagets ”Larmlista” och får på
så sätt information om misstänkt verksamhet i
grannskapet, rapporter från Polisen om begångna inbrott, och många bra tips på hur man kan
skydda sin bostad mot inbrott. Ju fler vi är, desto
bättre, så om du inte är medlem ännu,
mejla mgoholm@hotmail.com
och anmäl dig till Larmlistan!
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Årsmöte
Skeldervikens byalag kallar till årsmöte.

Onsdagen den 12 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
FNs Barnkonvention blev svensk lag vid årsskiftet, Charlotta Vöcks
kommer till årsmötet och berättar om vad det innebär.

ICA Källan bjuder på kaffe och bulle.
Välkomna!
Utan reflexer syns man inte

Var rädd om dej !

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.
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