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SKÄLDERVIKEN - POMONA - LUNTERTUN

Ångbåten Rönne och roddbåt med hattprytt sällskap på färd
nedströms vid Luntertun. I bakgrunden det stolta korsvirkeshuset Villa Vindåsen, vars trädgård idag givit plats för åtta villor
vid Hortensiavägen.
Om Luntertun under förra seklet läser du i detta nummer.



Våren 2020!
Aldrig har väl en händelse, eller låt oss
kalla det ett utbrott, påverkat oss så
mycket som covid-19. Våra ordinarie
styrelsemöten har fått ske digitalt. Valborgsmässofirandet på Sven Jons udde
fick ställas in. Vår gemensamma sommarfest, Gamla Hamnens dag, som är
ett samarbete med de flesta av byns
ideella föreningar, har vi också måst
ställas in. Det är med mycken vånda vi
tagit detta beslut, då denna tillställning
rönt stor uppskattning bland er bybor.
Det skulle varit det sjätte året i rad som
Gamla Hamnens dag genomfördes.
Nu får denna fest skjutas upp till 2021.
Barn- o Ungdomsgruppen har med
jämna mellanrum grillträffar på grillplatsen vid Fyrhuset i Gamla Hamnen.
Gruppen avser nu att ha en sådan träff
den 28 juni (se vidare s.4).
Som ett led i byalagets goda relation
med kommunledningen, hölls nyligen
ett möte vid Byastugan för att lyfta
fram populära mötesplatser i Skälderviken (se s.6).
På sidan sju påvisas behovet av föryngring. Barn- o Ungdomsgruppen är den
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grupp som betydligt sänker medelåldern i styrelsen, av rätt naturliga skäl.
Även Bryggruppen har föryngrats de
senaste åren och nu efterlyser
Pomonagruppen yngre pomonabor
att medverka i gruppen.

Kommunstyrelsen tog i maj ett beslut
på att anlägga fem s.k. ställplatser för
husbilar på den öppna planen i slutet
av Lägervägen. Då Hamnposten är ett
forum för våra medlemmar, för vi in
synpunkter som berör vårt verksamhetsområde, från byalagsmedlemmar
om så önskas. Ett sådant inlägg finns
på sidan 9.

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.


Efter önskemål från luntertunbor delas
nu Hamnposten ut till samtliga hushåll
i Luntertun norr om Varvsvägen. Vi
har många gemensamma intressen och
fler i Luntertun har blivit medlemmar
i Skeldervikens Byalag. Vi har i detta
nummer en trevlig artikel om Luntertun.
Glöm inte att teckna dig på Larmlistan!
Grannsamverkan inom Byalagsområdet leds med största ackuratess av
Mats Holm, med benäget bistånd av
Sven-Olof Hoffert.

För några veckor sedan provborrades
det i Valhallskogen. Det var i det område som i översiktsplanen, ÖP 35, har
beteckningen, ”Utredningsområde för
bebyggelse av bostäder”. Jag har fortlöpande kontakt med kommunalrådet
Robin Holmberg i denna fråga och han
bedyrar att han inte känner till något
om denna borrning, men återkommer till mig så snart han eller berörda
tjänstemän får vetskap om syftet med
borrningarna.

På bilden till höger
ses en av de senaste
idéerna från 2017!
Nu är tre oxelträd planterade vid
Byastugan. Vår tanke är att kronorna
ska få en årlig beskärning för att
smälta in i miljön och ge ett visst
skydd.
Slutligen önskar jag er alla, boende i
Skälderviken, Pomona och Luntertun, en riktigt skön sommar!
Toiny Böös


Barn- och Ungdomsgruppen

Det blev en vår då vi fick tänka om
och planera nytt. Närmiljön fick för
många familjer en ny mening. Resor
och träffar med släkt och vänner fick
ställas in och ”att vara hemma” känns
nu självklart och tryggt, kul och skönt.
Digitala samtal ersätter kramar och lek
utomhus blir det säkra kortet!
Tacksamt tog vi emot vårsolen som
kom, värmde och gav oss ny energi när
vi behövde det som mest.
Barn- o ungdomsgruppens möte har
under våren mestadels skett på Messenger eller i promenadform. Men vårt
arbete med att utveckla vår närmiljö
kvarstår och vi har under våren träffat
personer från kommunens parkförvaltning för att berätta om våra tankar och
önskemål.


Då ”Gamla Hamnens dag” i sommar
ställts in har vi valt att i all enkelhet
bjuda in er till en lek- och grillträff.
Alla är varmt välkomna till
Gamla Hamnen
Söndagen den 28 juni
Klockan 13.00
Byalaget bjuder på korv med bröd.
Grillen är varm om du vill ta med egen
picknick så gör du det.
Vi tar med lite utomhusspel och bjuder
in till lekar. Badsugna tar med sig badkläder. Vid regn och blåst skjuts träffen
fram till ett annat datum som sprids via
facebook.
Vill du vara med på våra möten, bidra
med idéer eller ställa en fråga kan du
höra av dig till oss på telefon (våra
kontaktuppgifter finns i slutet av
Hamnposten).

Dessutom kommer Naturskyddsföreningen att bjuda på en blomstervandring. Biologerna Ann-Louise
Andersson och Martin Löfdal håller i
den och informerar om föreningens
verksamhet.
Byalaget passar på att hålla stugan öppen. Här kan du titta i gamla tidningsklipp och ställa frågor om vår verksamhet.

Naturligtvis följer vi
FHMs rekommendationer.

Vi önskar er alla en skön och skoj sommar!


Mötesplatser
i kommunen
Under våren genomförs en inventering
av mötesplatser i Ängelholms kommun.
Syftet är att undersöka huruvida Ängelholm kännetecknas av goda mötesplatser, vilket är en viktig förutsättning för
en god livsmiljö. Det inventerade materialet kommer framöver kunna fungera
som underlag vid framtida arbete kring
utvecklingen av goda mötesplatser i
Ängelholm.
Inventeringen innefattar centrala Ängelholm, men kommer framförallt lägga
ett stort fokus på kommunens tätorter
som Hjärnarp, Munka Ljungby, Strövelstorp, Vejbystrand och Magnarp samt
Skälderviken.
I Skälderviken har följande mötesplatser
inventerats: Sven Jons udde, Lövängen,
torget, biblioteket, idrottsplatsen, Lingvallen, småbåtshamnen och gamla hamnen. Efter genomförd inventering går
det att konstatera att Skälderviken har
många betydelsefulla mötesplatser med
varierande karaktär och funktion. Vissa
bevarandevärda i och med deras karaktär och fantastiska natur, och vissa med
utvecklingspotential att göra ännu mer
användbara och trivsamma. Efter samtal med representanter från Skäldervikens byalag har många goda tankar och
idéer framförts om vad som kan stärka
Skäldervikens mötesplatser ytterligare.
Lotta Engwall
Stadsmiljö och Samhälle
Ängelholms kommun


Lotta Engwall och Jonna Karlsson
Under ett möte med Lotta Engwall vid
byastugan fick några av oss möjlighet
att framföra lokala önskemål och synpunkter. Här följer ett axplock:
Vi lyfte fram Rebeckaskogen (norr om
parkeringen vid Lägervägen) som ett
flitigt använt område. Framför allt uppskattat av yngre barn och inte minst av
förskolegrupper. Likaså nämndes Valhallsskogen, som en viktig mötesplats
för alla generationer naturälskare. Alltså
två viktiga skogar, väl värda att vårda.
För Gamla hamnen diskuterades möjligheterna att utveckla grillplatsen med
fler sittplatser. Detta var också ett starkt
önskemål för Sven Jons udde och området kring badplatsen och grillen. För
Torget önskades sittvänliga bänkar,
gärna växtlighet som avskärmning mot
Valhallsvägen. Och varför inte den boulebana som ju länge saknats i byn.
Lövängen är också en mötesplats som
kan utvecklas. Varför inte ett utegym
och en hinderbana för barn i skolåldern. De vuxna har ju sin vid Lingvallen. Likaså är en grillplats och belysning
välkomna tillskott. Och en hundrastgård närmast Via Marina-tunneln vore
inte heller fel.

Idel nya unga krafter
Badtrappan kom i år på plats med nya unga krafter när de gamla 70-plusarna fick
hålla sig borta på grund av Coronan. Roligt att fler vill hjälpa till att hålla igång vår
populära brygga och att vi nu fått en nödvändig föryngring i Brygg-gruppen.
Roligt är också att Bjäre Kraft
även denna säsong mäter badtemperaturen vid vår brygga.
Du hittar aktuell temperatur
på deras eller vår hemsida.
Eftersom Sven Jons udde är
en mycket populär plats för
picknick har vi bett kommunen om ytterligare ett par
bord vid udden.
Brygg-gruppen

Pomonagruppen söker nya friska krafter
Pomonagruppen inom byalaget bildades 2009, i samband med upplösandet av
Pomona villaförening.
Gruppen har nu under drygt tio år bevakat Pomona-bornas intressen exempelvis
beträffande gatubelysningar och gatumiljö, parkskötsel, lekplatser, trädfällning
och plantering etc. Vi har därvid ofta fungerat som antingen blåslampa eller bollplank gentemot kommunens tjänstemän.
Pomona-området har under de gångna tio-femton åren upplevat en välkommen
föryngring beträffande invånarna. Pomonagruppens sammansättning har dock
inte riktigt hängt med i denna utveckling och vi vill därför fyllas på med och ersättas av yngre, friska krafter, gärna småbarnsföräldrar och aktiva människor ”mitt i
livet”.
Uppdraget är inte särskilt betungande men känns säkert meningsfullt för var och
en som intresserar sig för sin och familjens boendemiljö.
Hör gärna av dig till någon av oss i Pomonagruppen.
Tore Bernstrup
Arne Persson

tore.bernstrup@ektv.nu		
arne_ullabritt@ektv.nu		

0768169736
0730979815


Vi läste att kommunen har planer på att anlägga ställplatser för husbilar i Skälderviken. Planen är att utvidga den redan befintliga bilparkeringen i slutet av
Lägervägen. Nu har vi fått reaktioner från ett antal bybor, som inte är så förtjusta
i idén. Läs själv debattartikeln till höger och ta ställning till förslaget.



Ställplatser i Skälderviken
Grönområdet mellan Lägervägen och
Lingvallen känner de allra flesta Hamnpostenläsare som ängen man passerar
över på väg till Sven Jons Udde, detta
oavsett om man går eller cyklar eller
tar bilen till grusparkeringen för att sedan gå med badrocken de sista hundra
metrarna fram till bryggan. Skol-och
förskolegrupper kommer varje vecka
hit till denna den bästa av lekplatser
med krumbukta klätterträd och strandhed och även tonåringar och äldre
trivs bland sagoträden längst ned mot
järnvägen.
För 20 år sedan gjorde Mats Gustafsson i byalagets regi en mycket omfattande inventering av floran inom
området och i hans sammanställning
finns 108 olika arter beskrivna och
då också med en skötselplan för hela
grönområdet vilken kommunen som
äger marken antog som sin egen.
Fram tills nu. För nu i denna naturligt
vackra miljö planerar kommunen för
ett ställplatsområde för husbilar där
det vid grusparkeringen ska göras
plats för 5 stycken husbilar som ska få
stå uppställda här på parkeringen under 2 dygn vardera…
Frågan är om någon av de som tagit
fram förslaget har varit ute vid parkeringen vid Sven Jons Udde? Borde
de då inte insett vilket egenvärde som
detta naturområde har och vad som gör
området attraktiv både för besökande
gäster och för oss som bor här? Borde
de inte ha funderat över hur denna genuina miljö kommer att förstöras av
ett större projekteringsarbete för par-

kering och över hur övervakning, renhållning och sanitet ska kunna fungera
utan att området förstörs och utan att
det börjar skräpas ned? Borde de inte
samtidigt ha insett att Lägervägen är
alldeles för smal och inte dimensionerad för husbilar och att avfarten ute
vid Valhallsvägen är än sämre? Och
säkerhetsmässigt, hur ska denna smala
anslutningsväg utan trottoar och med
denna begränsade yta kunna göras säker om samtidigt lastbilsstora husbilar
ska åka in för att se om det finns någon
ledig plats, vända på parkeringen och
köra ut igen? Säker för oss morgonbadare, joggare, vandrare, hundägare på
sina dagliga promenader, barnfamiljer
med cyklar och barnvagnar och barn
med spring i benen och för alla de av
oss som av olika anledningar behöver
ta bilen till parkeringen?
Vi som undertecknat denna text är
några Skäldervikenbor som de senaste
dagarna pratat samman oss med avsikt att kontakta kommunen om vår
uppfattning Att slutet av Lägervägen
är en olämplig ställplats för husbilar.
Stödjer du oss i denna uppfattning får
du gärna skicka över din e-mailadress
till svenjonsudde@gmail.com och vi
kommer att hålla dig underrättad om
vilka kontakter som ska tas och du
kommer även att ges möjlighet att stå
med på vår skrivelse till kommunen.
Kerstin Paulsson, Göran Paulsson,
Kjell-Erik Olsson, Carin Olsson,
Yvonne Nilsson, Marita Lennberger,
Henrik Bengtsson, Helena Nordahl,
Per Nordahl



Luntertun
under förra seklet
Av Lars Sumner

Det Luntertun som vi känner idag
har i huvudsak vuxit fram sedan
mitten av 1900-talet. Vi gör några
illustrerade nedslag i historien.

Denna häradsekonomiska karta från
1928 visar ett Luntertun med bara ett
fåtal byggnader utöver kyrkoruinen.
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Handkolorerat vykort över Luntertun vid förra seke
Luntertungården, vars bostadshus numera står i He
järnvägen med svängbron.

elskiftet. Gården till höger är
embygdsparken. I bakgrunden

Nederst till vänster:
Rönne å omkring 1895. Danielslundsgatan i förgrunden bestod då bara av ett
par hjulspår. På andra sidan ån skymtar
mellan träden Erik Jönssons stuga. Erik
var uppsyningsman för skyddsplanteringen mot sandflykten. Han flyttade
senare över ån till Luntertungården, där
han avslutade sina dagar 93 år gammal.
Nedan:
Luntertunstugan på sin ursprungliga
plats. Arvid och Anna Nilsson, med
barnen Ulla och Inge, köpte huset 1922.
Kanske är bilden tagen just då. 1935, då
Hembygdsparken i Ängelholm anlades,
flyttades huset dit sedan det skänkts till
hembygdsföreningen av lantbrukare
Gottfrid Johansson i Skälderviken.
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Lantbrukardottern Helga Lassen från Månstorps gård var kring sekelskiftet
1900 en flitig vykortstecknare. På detta kort syns bebyggelse i Luntertun och
den numera försvunna domarringen vid nuvarande Varvsvägen. Överst till
höger har hon fångat Erik Jönssons hus i skogsbrynet. Byggnaden är numera
borta, men hans äppelträd finns kvar!
Erik Jönsson på roddtur vid Ryna bro, med hushållerskan som passagerare.
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Odling av frukt
och grönsaker var en
dominerande
näringsgren i
Luntertun under
1900-talet. Här
fanns familjen
Nilssons omfattande fruktodling Pomona,
uppkallad efter
den romerska
fruktgudinnan.
Men också familjen Lindes växthus vid
nuvarande Danielslundsgatan 94-96
och familjens Nilssons trädgårdsmästeri vid Ådalsvägen, strax norr om kyrkoruinen. Här drygade man ut inkomsterna från odlandet med att köra häst

och vagn. Uppdragen kunde gälla att
hämta snäckor och tång från stranden,
köra sand och grus från grusgropen
vid Varvsvägen eller leverera gödsel
från egen dynghög. På bilden åkare
Ljunggren med hästen Gullan.

Här behöver vi hjälp med identifieringen. Kan det vara Gunnar Linde i vit skärmmössa och hans far till vänster i hatt? Hör av dig till någon i Historiegruppen om
du vet!
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Öresundsvarvets arbetares semesterhem låg i en tallbevuxen backe, där
Varvsvägen nu går fram. Det invigdes
1939, året efter genomförandet av
lagstadgad semester på två veckor
för alla anställda. Semesterhemmet,
som snabbt utvidgades med nya
byggnader kring den ursprungliga
Villa Solbacken, blev en populär och
efterlängtad rekreationsanläggning
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för hårt arbetande varvsarbetare
och deras familjer. En grundtanke
med hemmet var att både arbetare,
tjänstemän och varvsledning skulle
vistas här tillsammans, för att skapa
goda relationer under friare former.
Verksamheten lades ner 1982 och
området bebyggdes så småningom
med bostadshus vid Resedavägen.

Ett annat välbekant blickfång
i Luntertun var
huset på Björnbacken. Det låg
där muren ännu
står kvar i slutet
av radhuslängan
på Tunvägen.
Tomten sträckte
sig ända bort till
grindarna vid
Rynestadsvägen.
En som minns huset på Björnbacken är Tore Bernstrup. Hans familj
hyrde huset av en fru Bing sommaren 1949.
-Jag minns att vi kunde stå vid
muren och se på utsikten mot havet
och järnvägsbron. Särskilt spännande var det för en sjuåring att
spana in när de orange expresstågen
Skandiapilen passerade på sin väg
mellan Malmö och Oslo.
Tore minns också Danielslundsgatan, den ännu 1949 smala grusvägen
nedanför Björnbacken.
-Där kunde jag sitta och samla bilnummer på de passerande bilarna.
Då och då stannade en buss med
skylten Abonnerad framför kyrkoruinen och släppte av nyfikna ruinbesökare. En annan sysselsättning
var att meta efter löja eller id på
bron över ”Lillån”, som idag heter
Ålundabron. Jag fick aldrig något
napp.

Familjen Bernstrup samlad på trappan
till Bings hus på Björnbacken. Här sitter mamma Dagny med gitarr tillsammans med pappa Reinhold, lillebror
Sven och bakom glasdörren en sjuårig
Tore. Mellanbroder Gunnar, som saknas på bilden, inledde sin vissångarkarriär med just den gitarren.
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Danielslundsgatan vid kurvan i Luntertun. I kanten av trädridån, något till vänster
i bilden, skymtar båtbyggeriets låga byggnader. Nere till vänster i bild låg familjen
Lindes odlingar.
Ingelbergs Båtbyggeri låg längs Danielslundsgatan, mittför Hortensiavägen och
alldeles invid Rönne å. Från 1937 och fram till slutet av 1960-talet byggdes här
omkring 1000 träbåtar, varav flertalet livbåtar.
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En stolt Karl Ingelberg, i sedvanlig keps, och
två av hans medarbetare visar upp den senaste
räddningsbåten på väg ut från varvet.
Till höger Karl Ingelberg i en nybyggd snipa
där sonen lägger sista handen vid lacken.
Nedan den för hundra år sedan breda Rönneholmskanalen med Luntertun i bakgrunden.
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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!
Och så glömmer du inte att vi räfsar det slagna gräset på Sven Jons udde
lördagen den 15 augusti kl.10. Vi bjuder på lunch kl. 13.
Alla krafter behövs!

Som medlem i Byalaget har du rabatt hos:
Vejby Trä & Bygg 20 % på trävaror 10% på butiksvaror
Färghuset i Ängelholm/Colorama
20% rabatt på lagerförd färg. (Obs! EJ Farrow&Ball)
20% på lagertapeter.
10% på möbler och inredning!
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!
18

Öppet för er
8-20
Välkomna till oss på Ica Källan
19

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

Skeldervikens Byalag Medl.avg. 75 kr/år/fam. Bg 5699-9717
Organisationsnr.802467-9972 www.skelderviken.se
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Ordförande

Toiny Böös

070 444 57 17

Vice ordförande

Jonna Karlsson
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Sekreterare (OCH EXPONERINGSMATERIAL)
Karin Dacke Thall
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Kassör

Torgny Bergström
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Jonna Karlsson

070 300 05 20

Karin Dacke Thall

073 390 67 61

Christian Carlsson

073 633 42 10

Morgan Belletti Bengtsson

070 794 44 59

Gravyrsamordnare

Bengt-Thomas Strandqvist

070 671 63 69

Byastugegrupp

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

Tore Bernstrup

076 816 97 36

Bryggruppen

Grannsamverkan
Historiegruppen
Pomonagruppen

Arne Persson
med stora möjligheter till personifierade trycksaker
Redaktionsgrupp
Torgny Bergström
Trafik- o Miljögruppen

073 097 98 15
073 412 00 88

Lars Sumner

070 624 44 63

Kent Johansson

070 869 34 35

Carin Olsson

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

