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85%
Nu har folket 
sagt sitt. Av de 
582 personer 
som svarat på 
enkäten har 85 
procent sagt nej 
till ytterliggare 
bebyggelse i 
Valhallsskogen.
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Hamnposten nr 1 - 2021 Årgång 23
Hamnposten delas ut till samtliga 671 hushåll i Skälderviken, 261 hushåll 
på Pomona och 110 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. 

2020, ett år som satte spår…

Så har vi då äntligen lämnat det oför-
glömliga året 2020 bakom oss med en 
förhoppning om att 2021 ska bli betyd-
ligt trevligare, sett ur en social synvin-
kel. Mycket av det roliga vi brukar ha 
tillsammans blev detta år inställt, Gam-
la Hamnens dag, trevliga föredrag på 
tisdagskafeerna i församlingshemmet, 
Julfesten på torget och nu på det nya 
året även Knutsfesten på torget. Dock 
har Barn- o Ungdomsgruppen hållit 
ställningarna genom att ordna grillträf-
far, med anmodade coronaavstånd, på 
olika grillplatser i vår närmiljö och då 
även på den senast anlagda grillplatsen 
på Lövängen. En grillplats som länge 
varit på BoU:s önskelista till kommu-
nen.

Men vi får ju inte glömma att mycket 
av det roliga kan vi göra själva. T.ex. 
njuta av bad och vattenlekar vid och 
på Sven Jons brygga. Bryggruppen har 
föredömligt åtgärdat små brister på 
bryggan så att alla säkert kan vistas på 
den och dessutom kompletterat med 
graverade ”barnskyddsbräder” på sido-

räckena.  Dessutom har gruppen, med 
Torgny Bergström i spetsen, tillverkat 
och sjösatt en flotte som minst sagt bli-
vit väldigt populär.

Med tanke på vår strävan om säkerhet 
på bryggan, så omfattar även denna sä-
kerhetsomtanke trafikmiljön. Trafik- o 
Miljögruppen kämpar oförtröttligt för 
förbättringar för gång- och cykeltrafi-
kanter. Glädjande nog kan vi konsta-
tera att Flygarebron rustats upp och är 
i ett gott skick för både cyklister och 
gångtrafikanter. Förverkligandet av en 
GC-väg från bron vid Östra kvarn till 
Pomona ska färdigställas under 2021! 
Önskemålet om en GC-väg från avtags-
vägen mot Skepparkroken till Barkåkra 
kyrka är emellertid, efter många års be-
gäran, fortfarande bara ett önskemål!

Ytterligare ett säkerhetstänk ansva-
rar Grannsamverkansgruppen för! 
Varje månad har gruppen, via larmlis-
tan, redovisat en polisrapport om be-
gångna inbrott i hela kommunen. Av 
denna kan vi utläsa att vårt område inte 
hör till de mest utsatta i kommunen! 
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Utöver dessa rapporter från polisen har 
under året 18 meddelanden skickats ut 
till Larmlistan, med bl.a. varningar om 
falska poliser och larmförsäljare, samt 
oseriösa hantverkare. En stor del av 
dessa varningar kommer från medlem-
mar i Larmlistan och denna tvåvägs- 
kommunikation är av största betydelse 
för att Larmlistan ska fungera bra!

Vår mysiga Byastuga i Gamla hamnen 
har fått ett, eller rättare sagt tre, nya till-
skott i form av några ståtliga oxelträd. 
Tack kommunen för denna gåva! Att 
gräsytorna runt Byastugan och på gam-
la hamnplanen är så välskötta kan vi 
tacka vår trogna områdesskötare, Tore 
Rosengren för. Utan hans insats hade 
omgivningen kring Byastugan inte varit 
så välansad som den nu är!

Sedan 15 år tillbaka har Pomona varit 
inlemmat i Skeldervikens Byalag. Från 
och med 2020 kom även Luntertun 
med i gemenskapen. Vi är väldigt glada 
för att ha även detta bostadsområde i 

vår verksamhet. Vi har sedan länge en 
Pomonagrupp och skulle väldigt gärna 
få någon/några intresserade från Lun-
tertun att ingå i styrelsen.

Årets stora fråga för Byalaget blev 
Midrocs framställan till kommunen om 
detaljplanering av utredningsområdet 
i Valhallsskogen. Mer om detta, eller 
mycket mer om detta, i följande sidor 
av Hamnposten.

Denna Hamnposten, har förutom till 
alla boende i Skälderviken, Pomona 
och Luntertun, även delats ut till alla 
ledamöter i Kommunstyrelsen, Kom-
munfullmäktige och Samhällsbygg-
nadsnämnden i Ängelholm. Dessutom 
till ordföranden och vice ordföranden 
i alla nämnder och beredningar och 
naturligtvis till de tjänstemän som har 
ansvarsområde som berör vår verksam-
het.

Med förhoppning om ett ljusare 2021.

Toiny Böös
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Resultatet av enkäten om Valhallsskogen
Alla som bor i Skälderviken, Pomona eller Luntertun, 1042 hus-
håll, fick en lapp i sin brevlåda med en fråga från styrelsen i  
Skeldervikens Byalag:
Vad vill du med Valhallsskogen?

Frågan var alltså ställd till dig trots att 
vi delade ut bara en lapp per brevlåda. 
Av svaren förstår vi att det i stort har 
fungerat. Man har skrivit flera namn på 
lappen och man har kopierat. Detta var 
inte en till 100% vetenskaplig opinions-
undersökning men vi är helt nöjda med 
era svar. Vi har en bra grund att stå på. 
Så tack till alla som visat ett så stort en-
gagemang och svarat på frågan.

Det fanns två rutor att sätta X i:

- Jag tycker det kan byggas enligt Mid-
rocs ansökan.

- Jag tycker inte att det ska byggas över 
huvud taget.

Sista dagen för inlämning var 14 okto-
ber så det är dessa siffror som redovi-
sas.

582 svarade på frågan genom att lägga 
en lapp i brevlådan under Byalagets 
anslagstavla vid ICA Källan eller maila 
ordförande Toiny Böös.

69 satte X i rutan: Jag tycker det kan 
byggas enligt Midrocs ansökan.

495 satte X i rutan: Jag tycker inte att 
det ska byggas över huvud taget.

Dessutom har 18 personer lämnat in en 
lapp utan att sätta X i någon ruta men 
haft synpunkter på att eventuell bebyg-

gelse ska begränsas och resten av sko-
gen säkras.

Vi fick också in 27 svar utan namn och 
adress, dessa måste tyvärr betraktas 
som ogiltiga.

Efter den 14 oktober kom det in 25 
svar, vi räknar inte dem heller men de 
hade ungefär samma fördelning som ti-
digare inkomna svar.

Frågan om Valhallsskogens bevarande 
är komplex så därför ville vi att de som 
hade mer att säga skrev ner det. Det 
gjorde hälften.

Nu fördjupar vi oss i synpunkterna.
De 11,9% som kryssat i”Bygg enligt 
Midrocs ansökan”fördelade sig så här:

2,4% hade inga övriga synpunkter.

1,9% menade att det är bra att det byggs 
och att man inte kan gå emot samhälls-
utvecklingen.

7,6% var för att det byggs men menade 
samtidigt att höjden på husen skulle 
begränsas, att ett äldreboende var önsk-
värt och att kommunen skulle få rådig-
het över resten av skogen.

3,1% av de 582 som svarat avstod från 
att sätta X men ville ha begränsningar 
i det som skulle byggas och resten av 
skogens bevarande.
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85 % eller 495 personer hade satt X i 
rutan ”Bygg inte överhuvudtaget i sko-
gen”. Av dessa var det drygt hälften 
som enbart satt X.

Drygt en fjärdedel av alla som svarat 
skrev att de absolut inte vill att det skul-
le byggas. Skogen är alldeles för viktig 
som naturupplevelser, promenader, 
motion för alla oss i närområdet. Får de 
bygga här så dröjer det inte så länge till 
förrän de vill bygga lite till o.s.v.

10,5% av alla som svarat har, trots att 
de inte vill att det byggs i skogen ändå 

känt en viss farhåga för att det trots allt 
kommer att byggas. Om så sker ska det 
bli en bebyggelse som passar i Skälder-
viken. Inga höghus, gärna äldreboende, 
förskola om det går, ett rimligt antal 
lägenheter, trafiken måste fungera och 
framför allt måste resten av skogen säk-
ras som skog.

Vi kan inte här berätta om varje enskilt 
svar men vi har dem med oss i det fort-
satta arbetet. Som du ser i diagrammet 
nedan så har vi gjort en annan indelning 
än enbart utifrån Ja och Nej i X-rutor-
na.

Sammanfattning:
85,0 %  satte X i rutan ”Jag tycker inte det ska byggas överhuvudtaget”
11,9 % satte X i rutan ”Jag tycker det kan byggas enligt Midrocs förslag”
 3,1 % satte ej X, skrev endast synpunkter.
När vi går igenom synpunkterna får vi denna fördelning:
74,5 % Vill inte att det ska byggs i Valhalsskogen.
10,5 % Vill inte att det ska byggs men kan ändå acceptera viss bebyggelse.
  3,1 % Kan tänka sig bebyggelse med begränsningar
  7,6 % Vill att det byggs, dock med begränsningar.
  4,3 % Tycker att det kan byggas enligt Midrocs ansökan.
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Det är attraktivt att bo i vår del av Äng-
elholm. Är det för närheten till havet, 
lugnet, skolan eller Valhallskogen?  För-
modligen är det en mix av alla trevliga 
och roliga upplevelser och den trivsam-
ma miljö som vi får ”på köpet” i vårt 
boende. Miljön tillgodoser olika och 
varierade intressen året runt antingen 
vi är barn, ungdomar, medelålders eller 
äldre.

Planerare och experter brukar beskriva 
ett naturområde i ekologiska, sociala och 
kulturella värden. Vi som använder na-
turen för motion, friluftsliv, fågelskåd-
ning, svampplockning, hundpromena-
der och annat sätter nog ingen stämpel 
på värdet – det förvandlas till en upple-
velse som vi inte kan vara utan.

Så är det med Valhallskogen. Vi kan inte 
vara utan den. I Valhallskogen kan vi 
jogga, promenera, leka, bygga en koja, 
rasta hunden, titta på fåglar, blommor 
och växter, hitta nya små stigar, lyssna 
på Kägleåns porlande även om vi bara 
har en halvtimme på oss mitt i vardagen. 
Skogens långa sträckning längs med be-
byggelsen gör att ingen i vårt område 
har långt till skogen. Det behövs ing-
en bil, ingen cykel för en skogsutflykt. 
Detta är ovärderligt. 

Den senaste naturvårdsplanen för Äng-

elholms kommun gjordes 2010. I den 
sägs att ”området uppfyller alla krav 
på trivsam och värdefull tätortsnära 
natur”. Tio år har gått men i takt med 
att vi har fått mer bebyggelse och fler 
boende här, av dem många barnfamil-
jer, så är skogen än mer värdefull. Skol- 
fritids- och förskolebarnen är vana 
skogsluffare. Glada skratt och rop hörs 
långväga allt som oftast när jag själv är 
ute på promenad. Ofta är det utelektion 
kombinerad med lek och eget upptäck-
ande och mellanmålet finns i dragkär-
ran. Vi har en egen elefantskog här, vis-
ste ni det? Fråga barnen eller ge er ut 
och leta - ni missar den inte om fantasin 
får följa med.

Skogen får högsta klass i kommunens 
Grönstrukturplan både vad gäller eko-
logiska, kulturella och sociala värden. 
Den skiftande naturen har flera olika 
biotoper. Lövskog med inslag av ädel-
löv och en del äldre, lite grövre träd ger 
skogen ett högt upplevelsevärde och är 
viktigt för den biologiska mångfalden. 
Längst ner vid Bjälleröds källor vid 
Rössjöholmsån finns ett område med 
alkärr/sumpskog. Snårig och kanske 
inte så vacker tycker en del, men den 
ger ett rikt fågelliv, mycket insekter och 
en speciell flora. Kabblekan har väl alla 
lagt märke till. Klibbalen är värdefull 

Den ovärderliga Valhallsskogen
Behöver vi en skog bakom knuten? Ja, säger flertalet boende 
i Skälderviken-Luntertun-Pomona. Ja, säger många barn och 
pedagoger.  Ja, säger Byalaget. Ja, säger Naturskyddsföreningens 
skogsgrupp.
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för att den binder kväve. Många sump-
skogar har tyvärr försvunnit genom ut-
dikning.

De fyra gravhögarna som ligger på en 
linje är minnen från bronsåldern. De 
sätter igång fantasin. Hur levde männis-
korna här för 3000 år sedan?

I början 2000-talet fick Länsstyrelsen 
ett regeringsuppdrag att ta fram ett pro-
gram för varaktigt skydd och förvalt-
ning av de för naturvård och friluftsliv 
mest värdefulla tätortsnära områdena. 
I programmet, Närmare till Naturen, 
sägs att hela Valhallskogen är av riks-
intresse för friluftsliv. I kommunens 
tidigare gällande översiktsplan är också 
hela skogen angiven som värdefull för 
rekreation.

Valhallskogen har så många värden att 
den bör bevaras och skyddas för all 
framtid. Arealen har beskurits för be-
byggelse många gånger genom åren. 
Nu återstår ca 35 ha, en tillräckligt stor 
yta för att den ska upplevas som en 
”riktig skog”. Både djur och människor 
kan vistas relativt ostörda i skogen. Om 
ytterligare delar  bebyggs påverkas livs-
miljön för djur och växter och natur-
upplevelsen för  oss människor.

Det mest säkra och bästa sättet att 
skydda skogen är genom ett kommu-
nalt naturreservat med huvudsyfte att 
tillgodose behov för friluftsliv och re-
kreation.

Naturskyddsföreningens Skogsgrupp   
/Anna-Stina Arnrup

Snart vår
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Till dig som är ledamot eller ersättare i 

Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen 

eller Samhällsbyggnadsnämnden 

i Ängelholms kommun.

I augusti 2017 antog Kommunfullmäktige i Ängel-

holm en ny översiktsplan, ÖP 2035. I det absolut 

sista skedet av planarbetet tillkom ett utrednings-

område för bostäder i norra delen av Valhallssko-

gen, mittemot Errarps skola. Det har tidigare fun-

nits en samsyn mellan den politiska majoriteten i 

Ängelholm, Länsstyrelsen och en överväldigande 

majoritet av Skälderviks- och Pomona-bor om att 

det inte skulle byggas i Valhallsskogen. 

I september 2020 beslutade Kommunstyrelsen 

att inleda en planprocess, efter ansökan från 

byggföretaget Midroc. Ansökan gäller 150 till 225 

bostadslägenheter i tre byggnader med mellan 4 

och 7 våningar och ett hus på 11 våningar.

Om planprocessen fullföljs kommer du att vara 

med och besluta hur det ska bli. Vi vill därför 

redan nu berätta för dig hur viktig skogen är för 

oss. Det är därför du nu får detta nummer av 

Hamnposten.

Styrelsen i Skeldervikens Byalag
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SIF om flerbostadshus i Valhallsskogen
Skäldervikens IF (SIF) har inte gjort 
någon medlemsundersökning eller ge-
nomfört någon medlemsdialog med 
anledning av en eventuell byggnation i 
Valhallsskogen. Styrelsen har däremot 
diskuterat frågan och lämnar följande 
synpunkter.

Om det byggs ser vi som medlemsor-
ganisation positivt på möjligheten till 
att fler spelare och ledare skulle kunna 
delta i SIFs verksamhet.

Vad vi dock också ser är att en byggna-
tion ställer frågor om tillgång till planer 
samt säkerheten runt anläggningen.

Med en omfattande nybyggnation kom-
mer problem med en ökad volym av 
trafik i och runt SIFs anläggning. Redan 
idag är det en ansträngd trafiksituation 
runt skolan, framförallt vid lämning 
och hämtning. En av SIFs fördelar är 
att anläggningen ligger på gång- och 
cykelavstånd för många barn. Om tra-

fiken ökar markant i området så ökar 
också riskerna när våra medlemmar tar 
sig till och från träning och match.

Skolan är redan idag trångbodd, en hel 
årskull huserar i baracker. Om beslutet 
blir att bygga vill SIF ha garantier för att 
vår anläggning inte tas i anspråk vid en 
eventuell utbyggnad av skolan.

Redan idag finns utmaningar i anlägg-
ningens kapacitet. SIF är en förening 
som växer, vi har många lag igång och 
tillgången på träningsytor är en begräns-
ning i hur mycket träning vi kan erbjuda 
medlemmarna. Fler medlemmar skulle 
då också ställa krav på fler ytor för trä-
ning och match. Vi vill ha garantier för 
att anläggningen inte bara blir kvar utan 
i så fall utökas med fler tränings- och 
matchytor.

Styrelsen för Skäldervikens IF
genom ordförande
Magnus N:son Engelbäck
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Året vi nu lämnat har kantats av nya 
tankar och anpassningar. Vi i Barn- 
och Ungdomsgruppen har inte kunnat 
planera och genomföra träffar som vi 
brukar och vi har fått tänka om och 
tänka nytt! Möten i Byastugan har blivit 
promenadmöten i naturen. 
En stor fråga som vi fått ta ställning 
till är Valhallsskogen och vi har fått ta 
del av flera åsikter och funderingar gäl-
lande vad som stått i tidningen om en 
eventuell byggnation i skogen precis 
intill. Flera av oss som växt upp i byn 
har minnen från Mulle, 
promenader, joggingtu-
rer och lekstunder. Vi är 
många som upplever den-
na skog som vår och vi vill 
fortsätta att få promenera 
i Elefantskogen och att få 
ta oss till Vindskyddet. Ja, 
Valhallsskogen har många 
namn som kanske du som 
läser inte känner till. Skola, 
fritids och förskolor kän-
ner däremot till dessa plat-
ser som bär namn till vart 
dagens äventyr bär av. Ny-
fiket får barnen utforska, 
leka och bara vara, med 
andra ord vi är många som 
uppskattar Valhallsskogen! 
Vi i Barn- och Ungdoms-
gruppen har fått ta del av 
flera barns röster om Val-
hallsskogen och vill därför 
i Hamnposten lyfta fram 
vikten av att vi lyssnar på 
barnen i byn.

I Skeldervikens Byalag arbetar vi efter 
att alla bybor ska få sin röst hörd och 
detta inkluderar även barn o ungdomar. 
Med Sveriges nya lag, Barnkonventio-
nen, är det ännu viktigare att vi lyssnar 
på barns och ungdomars röster, de är 
vår framtid. När det gäller eventuell 
byggnation i Valhallsskogen ser vi det 
som en av byalagets uppgifter att även 
ta del av barns och ungdomars funde-
ringar kring förslag gällande skogen. I 
Barnkonventionen står det i paragraf  
29 att barns utbildning ska syfta till att 
utveckla respekt för naturmiljön.

Hälsning från Barn- o Ungdomsgruppen
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På novemberlovet bjöd Barn- och Ungdomsgruppen in till en grill-
träff  på Lövängen. Vi invigde grillen och umgicks med gott snack, 
lek på pumptrackbanan, vi spelade Pannaboll och kickade på Teq-
bollbordet. Håll utkik på Byalagets instagram och facebook om när 
nästa träff  blir, ALLA är hjärtligt välkomna.

Skeldervikens Byalag

skeldervikens_byalag

Barn- och Ungdoms-
gruppen
Jonna
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Barnkonventionen ur barns perspektiv
Den 1 januari i år blev barnkonventionen lag i Sverige. Det är många 
vuxna som har tankar och funderingar kring vad det rör oss i all-
mänhet. Rör det bara de som arbetar med barn och unga eller riktar 
det sig till alla i vårt samhälle. Utmanar det vårt sätt att se och höra 
barnen, ser vi dem som rättighetsbärare som de faktiskt är utifrån en 
lagtext. Artikel 12: 
Vuxna ska lyssna på barn och barn 
har rätt att säga hur de vill ha det.
Jag har lyssnat på intervjuer där barn berät-
tar kring hur de upplever om barnkonven-
tionen är något som berör dem och delar 
här några av berättelserna. 
Ett gemomgående tema i det de berättar är 
hur viktigt vuxnas lyssnade är. En flicka be-
skriver det så här:
-Vuxna borde lyssna på barns åsikter och ta 
hänsyn till dem och om de inte gör det kan 
det kännas att de ignorerar barnet eller att 
barnet inte alls är lika viktigt.
Så är vi bra på att lyssna? Eller hör vi bara?
Barn är ju experter på att vara barn och 
kan vi vuxna förstå barn utan att fråga och 
lyssna?
Ett barn uttrycker att vuxna tänker att de 
vet mer och kan bättre men så är det inte 
alltid.
Ytterligare ett sätt att beskriva det är:
-Vuxna måste lyssna på barn för att vi barn 
ser det på ett annat sätt. För barn har ju väl-
digt mycket viktigt att säga men många vux-
na kanske inte tro det men det är så det är.
Årskurs 7 fick frågan när vi vuxna skulle bli 
bättre på att lyssna och många av svaren var 
att vuxna skulle bli bättre på att lägga ifrån 
sig telefoner, datorer och annan teknisk ut-
rustning. Barnen ville ha mer tid med föräd-
larna. Ett yngre barn ville att alla vuxna ska 
lyssna på barnen mer och inte titta i telefo-
nen hela tiden.
Barnen beskriver också att alla är lika myck-
et värda. Det är ingen skillnad på vuxna och 
barn. Visst är vuxna äldre men barn har 

också koll. Viktigt att vuxna börjar lyssna 
på barnen och inte bara gör som vuxna vill. 
Viktigt att alla tänker på att alla är lika myck-
et värda. Alla ska ta hand om varandra.
I sina berättelser har de ett globalt perspe-
tiv.
Vi kunde läsa i lokaltidningen om företag 
som vill ha in ungdomar i ledningsgrupper. 
Varför kan man undra? De beskriver att de 
måste förstå morgondagens konsumenter 
och inköpare och de sitter i skolbänken 
idag. Viktigt att lyssna på ungdomars tankar 
och strategier.
Barnen lyfter ofta fram likvärdigheten, alla 
ska ha det bra.
Som ett barn beskriver det:
-Alla ska behandlas lika, människor är män-
niskor.
Barnkonventionen är viktig för oss vuxna 
att känna till och utmana vårt sätt att se och 
lyssna på barnen. Barnen har rättigheter, 
vuxna har skyldigheter och tillsammans har 
vi möjligheter.
Rose-Marie Karlsson 
Barnrättsstrateg i Ängelholms kommun.
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Det står i våra stadgar ”Årsmötet skall 
hållas före februari månads utgång.” 
Som alla förstår blir det inte så 2021. Vi 
hoppas istället att kunna ha ett årsmöte 
till sommaren och då kommer kallelsen 
till det i nästa Hamnpost.
Allt som ska göras inför årsmötet kom-
mer emellertid att som vanligt göras 
klart under januari månad. Det vill säga: 
verksamhetsberättelse, ekonomisk re-
dovisning med revision av denna och 
valberedningens förslag till de olika 
uppdragen i Byalaget. Denna text och 
ovanstående underlag till årsmötet 
läggs ut på vår hemsida när det är klart.  
www.skelderviken.se
Alla beslut får alltså vänta till årsmötet.
Det kommer att ske en del förändringar 
i den nya styrelsen och likaså i arbets-
grupperna. Dessa för-ändringar kom-
mer i praktiken att genomföras genom 
adjungering redan i februari, men kan 
inte bekräftas av årsmötet förrän detta 
hålls. Fram till dess kvarstår alltså for-
mellt samtliga befattningshavare enligt 
beslut på årsmötet 2020.

Vår ordförande Toiny Böös har flyt-
tat till Torekov och har bett att få en 

Årsmötet
mindre framträdande roll i Byalaget. 
Valberedningen föreslår nuvarande vice 
ordförande Jonna Karlsson som Toinys 
efterträdare, vilket hon har accepterat. 
Hon kommer successivt att arbeta sig 
in i sin nya roll under vintern och vå-
ren. De ändringar som valberedningen 
föreslår i grupperna är:  - Ingalill Char-
lesson och Arly Charlesson ersätter 
Thomas Brorsson och Lars Flodmark 
i Byastugegruppen. - Sven-Olof  Hof-
fert i Grannsamverkansgruppen avgår 
och platsen är vakant. - Boel Areskoug 
Bengtsson ersätter Kent Johansson i 
Trafik- och Naturgruppen. Även dessa 
förslag från valberedningen har accepte-
rats av de nya befattningshavarna, som 
i praktiken kommer att ta över uppgif-
terna i februari. I Barn- och Ungdoms-
gruppen blir det också ny gruppledare, 
men vem det blir, är i nuläget inte klart.

Är det någon medlem som har någon 
fråga eller invändning mot detta sätt att 
ta oss förbi ett Corona-hinder så måste 
ni höra av er till Toiny eller till valbe-
redningens ordförande: Bengt-Thomas 
Strandqvist.

Vi ses till sommaren!
Styrelsen
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Gudrun Langenheim föddes 1893 på 
Västraby gård i Välinge. 1896 flyttade 
familjen Langenheim till Engelholms 
Hamn, där fadern Max Langenheim 
hade köpt egendomen Valhall. Här fanns 
stora ekonomibyggnader men ännu ing-
et bostadshus.
Familjen fick hyra bröderna Svenssons 
stora Villa Svenbo, som låg på Hotell-
vägen 2. Medan familjen bodde där 
byggdes det nya hemmet på Valhall. 
Arkitekt Andersson i Helsingborg ri-
tade och det blev ett slottsliknande, 
stort och vackert hus i Christian IV-stil. 
Gudruns mamma var ju danska. I flytt-
godset fanns bland annat två blodbokar, 
som planterades framför boningshuset. 

Det var ett underbart om-
råde familjen flyttade till. Här 
fanns 320 blommande frukt-
träd, som Carl Georg Stjerns-
värd en gång planterat och 
även ett litet vitt trädgårdshus, 
en fyrkappa med halmtak. I 
parken blommade vitsippor 
och senare liljekonvalj. Allt 
blev som en sagovärld att 
växa upp i. Stalldrängens son 

Gudrun Langenheim
-kvinnan som satte Skälderviken 
på kartan genom sin bok  
”Storm över Skälderviken”.
Av Kerstin Paulsson
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Hilmer, lotsen Svenssons dotter Ebba 
och Gudruns syskon Agnes och Sture 
var lekkamrater till Gudrun. Ebba och 
Hilmer var lite äldre och lärde de andra 
om Valhall, Skälderviken och Engel-
tofta, om strandningar och andra sjöo-
lyckor och om smedjan vid Engeltofta, 
där det spökade. Det var också Hilmer, 
som tog dem till söndagsskolan i Er-
rarp, där gamle Anders Larsson läste 
och sjöng med barnen.
Efter 20 år på Valhall sålde Gudruns 
far, Max Langenheim, egendomen till 
en dansk godsägare Brask 1916 och fa-
miljen flyttade till sitt nybyggda hus i 
Skälderviken. Det var samme arkitekt 
Andersson som ritat huset på Valhall, 
som nu också ritade Thorshall. En 
gedigen villa, som ligger på en avsats 
i den kraftiga sluttningen ner mot 

Villa Thorshall vid Lövängsvägen i Skälderviken. En vackert anlagd trädgård sluttar ner till 
Valhallsvägen.
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Valhallsvägen. Under tiden som famil-
jen bodde här arbetade fadern i Tysk-
land som lantbruksattache.
Gudrun Langenheim tog examen vid 
Handelsgymnasiet i Helsingborg och 
innehade sedan en del privata anställ-
ningar. Hon var bland annat sekreterare 
hos den svenske lantbruksattachen i 
Berlin. 1922-1936 tjänstgjorde hon som 
kamrer på Johannesbergs skola och 
vårdhem i Mariestad. Redan under ti-
den i Mariestad var Gudrun intresserad 
av den kommunala och politiska verk-
samheten. Hennes intresse och kunnig-
het gjorde att hon fick folkets förtro-
ende och under sex år var hon ledamot 
i stadsfullmäktige i Mariestad. Tillbaka i 
Barkåkra kommun blev hon den första 
kvinnliga ledamoten i kommunalfull-

mäktige, där hon verkade i 30 år. Hon 
var också enda kvinnliga ledamoten i 
Skäldervikens municipalfullmäktige. 
Genom åren har Gudrun haft många 
kommunala uppdrag. Hon var ensam-
utredare då det gällde gatunamn och 
gatunummer i Skälderviken. 1937 bil-
dade hon Fredrika Bremer-förbundets 
krets för Ängelholm med omnejd. Hon 
var huvudman i Ängelholms sparbank 
under många år.
Gudrun var också ordförande och kas-
sör i folkpartiets lokalavdelning i Bark-
åkra. Hennes starka sociala patos bidrog 
säkert också till att familjen Langenheim 
under andra världskriget gav husrum 
åt estniska flyktingar i villa Thorshall. 
Partipolitiskt var hon aktiv i Folkpartiet 
och arbetade bland annat för att förmå 
kommunen att placera ett äldreboende 
på Tallhaga.
Gudrun gjorde flera utlandsresor till 
bland annat Italien och Grekland och 
vid många tillfällen visade hon filmer 
och höll föredrag om dessa länder.
På äldre dar började hon skriva bo-
ken om Skälderviken, som handlar om 
människor och händelser i det samhälle 
hon bott i under många år.

Överst familjen Lang-
enheim, fr.v. Gudrun, 
föräldrarna Max och 
Thora, brodern Sture 
och systern Agnes.
Underst fr.v. svågern 
Per Hallman, Gudrun 
Langenheim, systern 
Agnes Hallman, pappa 
Max på Tallvägen 3.
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Skälderviken – ett municipalsamhälle
Från slutet av 1800-talet och fram till 1971 fanns municipalsamhällen i Sverige. 
De utgjordes av tätbebyggda områden (s.k. municipium) inom en landskom-
mun, där en eller flera stadsstadgor var införda. Till dessa räknades 1868 års 
ordningsstadga, 1874 års brandstadga, byggnadsstadga och hälsovårdsstadga. 
Flertalet av dem var stationssamhällen. Det första municipalsamhället i landet 
var Höganäs bruk, år 1875.
Invånarna i ett municipalsamhälle tillhörde sina respektive landskommuner, 
som skötte exempelvis fattigvården och folkskolan. I det avseendet var alltså 
Skälderviksborna också Barkåkrabor. Skäldervikens administrerades som 
municipalsamhälle mellan 1935 och 1959.

1951 flyttade Gudrun Langen-
heim till eget hus på Hotellvä-
gen 31 och bodde där till sin 
död. Hon blev över 90 år.

Sittande fr.v. Harry Aidemark, 
Albin Sturm, Ture Larsson, 
Gustav Broman, Oskar Ek-
strand
Stående fr.v. Bror Carlsson, 
Arne Sjögren, Lars Eklund, 
Ivar Johansson, Ture Anders-
son, Gustav Heinegård, Albin 
Röimer, Sven Nilsson, Gudrun 
Langenheim, Egon Zellbi, 
Tage Areskoug, ?, Rickard 
Strand. Vet du vem mannen 
nästlängst till höger är så hör 
av dig till Historiegruppen.

Sista sammanträdet Skäldervikens Municipalsamhälle 30 dec. 1959

Efteråt firades med supe på Turisthotellet.
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På grund av Covid som 
slog till tidigt i våras, så 
beslutades det att vi skulle 
rekrytera några yngre med-
elålders män, för att sjö-
sätta badstegen. Med hjälp 
av “senior advisor” Torgny, 
som stod på lite avstånd, så 
gick det hela galant.
Det enda större tekniska 
bekymret vi hade under 
säsongen, var att trappste-
gen på den lilla badstegen 
hade börjat ge sig. Nya steg 
införskaffades och mon-
terades. Tanken är att den lilla badste-
gen ska genomgå en uppfräschning till 
nästa säsong. Demontering, blästring 
och galvning.
Vid några tillfällen har vi fått påring-
ningar angående tekniska brister vid 
bryggan. Vilket gläder oss eftersom vi 
då får möjlighet att åtgärda problemen 
innan det händer en olycka. 
Så här i efterhand känns det som om vi 
hade en fantastisk sommar med många 
glada badande som utnyttjade bryggan, 
trots att sommarvärmen var lite trevan-
de i början.
Slutet av sommaren förgylldes med en 
badflotte till mångas glädje. Till nästa 
säsong kommer vi att klä in tunnorna 

Solnedgång över Skälderviken tisdagen den 15 september 2020.
Foto Eva Nordahl 

Stegvisa 
framsteg 
med
badstegen

och montera en badstege så att fler kan 
utnyttja flotten. 
Det finns fortfarande möjlighet att få 
sitt namn ingraverat på bryggan för er 
som vill vara med och stötta. 
Avslutningsvis så glädjer det oss att se, 
att trots det bistra vädret som stundtals 
råder, är det många som utnyttjar bryg-
gan “off  season”. 
Kanske finns det några Skälderviksbor 
som är sugna på att bilda en Bastu-
grupp. 
Det hade varit riktigt trevligt.
Christian Karlsson
Morgan Belletti Bengtsson
Bryggruppen
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Vi hade en gång en flotte, 
ja faktiskt två stycken efter 
varandra men de slet sig 
när det stormade så vi gav 
upp. Magnarps intresse-
förening hade samma pro-
blem med sin plastkudde-
flotte så det var rätt lätt att 
stå emot alla påtryckningar 
med det tunga argumentet 
”Det går inte”. Men för 
några år sen tänkte man 
om lite i Magnarp. Med 
längre och tyngre kätting 
så det blev lite svikt och 
mjukare rörelser när det 
blåste, och flotten blev snällt liggande 
i vågorna hela sommaren.

Så då var det dags att göra ett nytt för-
sök. Vi tog in pris på en plastkudde-
flotte med förankring och allt, 74 000 
kr. Vi tyckte dock det var alldeles för 
dyrt även om vi hade möjlighet att få en 
hel del bidrag till det hela. Jag föreslog 
ett eget bygge på plasttunnor klädda 
med trallbrädor. Andan i Byalaget är ju 
”Vi kan själva”. Styrelsen instämde, vi 
provar med ett hemmabygge. Sen kom 
Coronavirus och vi skulle inte jobba 
nära varandra så projektet stod stilla. 

Sven Jons flotte

En bit in på sommaren fick jag frågor 
om hur det egentligen gick med flotten, 
så då fanns naturligtvis inget annat att 
göra än att sätta igång och bygga själv. 
Nu gällde det att få flotten i vattnet och 
se hur den uppförde sig.

Den 10 augusti kom Christian med släp 
och vi körde ner flotten i Gamla ham-
nen. För åtta man var det ingen konst 
att bära ner den för rampen. Någon dag 
senare bogserade Christian, Morgan och 
jag ut både den och en 500 kg tung bot-
tenförtöjning. Allt kom på plats utanför 
Sven Jons brygga, förtöjt med en kät-
ting på 25 m. Där låg den sen och gup-
pade. Det blev några varma fina veckor 
och vi fick mycket beröm för flotten. 
Till nästa säsong kommer tunnorna att 
kläs in med trallbrädor och den ska få 
en stege så att fler kan ta sig upp själva, 
bland andra jag.

Torgny

Sven Jons flotte
2 X 4 Blue Barrel Low Rider
Mått: 2 480 X 4 065 X 600 mm
Vikt: ca 250 kg
Bärkraft: 12 personer 
Kostnad: ca 10 000 kr
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Klockan 10.30 varje onsdag och söndag samlas ett gäng bouleentusiaster på 
torget i Skälderviken.  Bara snö och ihållande regn kan hålla oss från detta kulspel 
för vuxna. Och reglerna är så enkla att alla, också noviser, kan delta med stor be-
hållning. Du behöver bara ha tre bouleklot för att kunna spela (och har du ännu 
inte skaffat bouleklot, så får du låna de första gångerna). Så välkommen till boule 
på torget!
Frågor om boule: 0730 419 579 Anna-Stina

Boulespel och blomsterprakt

De vackra 
blommorna 
har kommu-
nen planterat. 
Skötseln står 
några av Bya-
lagets med-
lemmar för. 
Här ser du 
Inger Malm-
ström med 
vattenkannan, 
omgiven av 
Christer och 
Anna-Stina 
Arnrup.
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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!

Under 2020 begicks i Ängelholms kom-
mun 56 fullbordade inbrott i villa och 
lägenhet samt 9 försök till inbrott. Av 
dessa noterades inom Byalagets område 
tre fullbordade inbrott i bostad och två 
försök till inbrott. Härtill kommer tre 
inbrott i förråd/garage. Man kan dra 
slutsatsen att vårt område inte hör till 
de mest utsatta i kommunen. Jämfört 
med 2019 ligger siffrorna ungefär på 
oförändrad nivå, både totalt i kommu-
nen och i Skälderviken/Pomona/Lun-
tertun – en klar minskning jämfört med 
åren 2015-2017.

Till Larmlistans medlemmar har under 
året 12 månadsrapporter från polisen 
sänts ut, i vilka man kan ta del av var, 
när och hur inbrotten begåtts, och i 

många fall vad som stulits. Dessa upp-
gifter kan och bör man ta till sig och dra 
lärdom av. Som Eleanor Roosevelt lär ha 
sagt: ”Lär dig av andras misstag. Du kan 
inte leva tillräckligt länge för att göra alla 
själv!” 

Utöver dessa intressanta rapporter från 
polisen har 18 meddelanden skickats ut 
till Larmlistan, med bl.a. varningar om 
falska poliser och larmförsäljare samt 
oseriösa hantverkare. En stor del av des-
sa varningar har sitt ursprung från med-
lemmar i Larmlistan, och denna tvåvägs- 
kommunikation är av största betydelse 
för att Larmlistan skall fungera bra.

Mats Holm

Rapport från Grannsamverkan
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Som medlem i Byalaget har du rabatt hos:

Vejby Trä & Bygg   20 %  på trävaror  10% på butiksvaror

Butikerna har en aktuell förteckning på byalagets medlemmar!

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

Bli medlem!
Vi har många medlemmar, av de 1062 
hushåll vi räknar in i vårt område är 
drygt 50 % medlemmar. Det är jät-
tebra, en hög siffra! Men det hindrar 
oss inte från att undra varför inte fler 
är med. Några till hade ju inte gjort 
något. När vi fick in svaren på enkä-
ten var det över 80 som ville tala om 
för oss i Skeldervikens Byalag vad de 
tyckte fast de inte var medlemmar. 
Ni är välkommna att bli det.

Bankgiro  5699-9717
Swish  123 374 88 86

Nytt för i år är att du kan Swisha in 
medlemsavgiften för 2021, 75 kr och då 
är hela familjen med.
Sen kan du naturligtvis betala via Bank-
girot.
Oavsett hur du betalar vill vi att du skri-
ver namn och adress så att vi kan hålla 
reda på vilka medlemmar vi har.

Kassören

Swish
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Öppet för er
8-20

Välkomna till oss på Ica Källan
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www.tryckservice.nu

med stora möjligheter till personifierade trycksaker

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

100% DIGITALTRYCK
(OCH EXPONERINGSMATERIAL)

Vi erbjuder företag och privatpersoner digitaltrycktjänster av abso-
lut 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 kvalite-
ten. Digitaltryck medger också stora möjligheter att på ett enkelt 
sätt personifiera olika trycksaker. 

Snabbt, ekonomiskt, enkelt och proffsigt
Flera av våra kunder har upptäckt och insett fördelen med att di-
gitaltrycka 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, broschyr-
ställ m.m. 
– Prova oss och prova på digitaltryckets möjligheter, 
vi lovar att du kommer att bli positivt överraskad.

Ordförande Toiny Böös 070 444 57 17

Vice ordförande Jonna Karlsson 070 300 05 20

Sekreterare Karin Dacke Thall 073 390 67 61

Kassör Torgny Bergström 073 412 00 88

Barn- o Ungdomsgrupp Jonna Karlsson 070 300 05 20

Karin Dacke Thall 073 390 67 61

Bryggruppen Christian Carlsson 073 633 42 10

Morgan Belletti Bengtsson 070 794 44 59

Gravyrsamordnare Bengt-Thomas Strandqvist 070 671 63 69

Byastugegrupp Inga-Lill Charlesson * 070 256 38 42

Arly Charlesson * 076 107 19 90

Grannsamverkan Mats Holm 070 942 14 30

Vakant

Historiegruppen Kerstin Paulsson 070 302 08 39

Torgny Bergström 073 412 00 88

Pomonagruppen Tore Bernstrup 076 816 97 36

Arne Persson 073 097 98 15

Redaktionsgrupp Torgny Bergström 073 412 00 88

Lars Sumner 070 624 44 63

Trafik- o Miljögruppen Carin Olsson 072 392 60 10

Boel Areskoug Bengtsson * 070 666 19 58
* Adjungerade till styrelsen fram till årsmötet.

Medl.avg. 
75 kr/år/fam.

Swish

Skeldervikens
Byalag

skeldervikens
_byalag


