
Skeldervikens Byalag 
 
Årsmöte 
2023-02-13 ÄSSS klubbhus 
Dagordning och verksamhetsberättelse 
 
Dagordning 

1. Mötet öppnas. 

2. Dagordningen fastställes.  

3. Fråga om årsmötet har utlysts enligt stadgarna. 

4. Val av ordförande för årsmötet. 

5. Val av sekreterare för årsmötet. 

6. Val av två justerare/rösträknare för årsmötet som jämte ordföranden för årsmötet skall 

justera årsmötesprotokollet. 

7. Verksamhetsberättelse och gruppernas redogörelse. 

8. Ekonomisk redovisning. 

9. Revisorernas rapport. 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

11. Motioner till årsmötet. 

12. Val av styrelse för kommande verksamhetsår. 

a Ordförande  b Kassör  c Sekreterare 
d Gruppledare med ersättare 

13. Val av 2 revisorer för kommande verksamhetsår. 

14. Val av 2 personer till valberedningen för kommande verksamhetsår. 

15. Medlemsavgiftens storlek för nästa år. 

16. Mötet avslutas. 

 
 
Verksamhetsberättelse 2022 
 
Styrelsen 
Styrelsen: ordförande Jonna Karlsson, sekreterare Karin Dacke Tall, kassör Torgny Bergström plus 
gruppledarna. 
Styrelsen hade sju möte under år 2022 i Byastugan. 
Alla protokoll och skrivelser finns att läsa på vår hemsida www.skelderviken.se 
 
Medlemmar 2022 
Skälderviken 363 medlemmar av 670 hushåll 54 % 
Pomona 120 medlemmar av 261 hushåll 46,0 % 
Luntertun 55 medlemmar av 109 hushåll 51 % 
Dessutom hade vi 51 utsocknes medlemmar. 
Totalt 589 medlemmar. 



Aktivitesgruppen 

Aktivitesgruppen började våren med att anordna Påskr[e]iset på Lövängen. Ett uppskattat 
löparevenemang där rörelseglädje varvades med något gott från picknickkorgen.  
I somras hade vi sandslottstävling och tipspromenad i samband med Gamla hamnens dag. Det skapades 
många fina kreativa byggen. 
Höstens aktiviteter var favoriter i repris.  
Spökvandringen i Valhallskogen blev ett minst lika uppskattat evenemang som förra året. Nytt var 
samarbetet med scouterna som var där och hade tänt upp eldfat. 
Därefter var det dags för #Skeldervikenlyser, även i år ett kreativt samarbete med Errarps skola. Lyktorna 
sken fint på torget och många hade tänt lyktor utanför sina hus. 
Jul i Skälderviken bjöd traditionsenligt på dans kring granen och pyssel i församlingshemmet. Som alltid 
välbesökt. 
Gruppen har under året haft sju möten samt ovanstående fem aktiviteter.  
Vi hoppas på att kunna arrangera ett pannlamps-reflexlopp år 2024. 
Johanna Scotte och Karin Dacke Tall 
 
Bryggruppen 
Årets arbete inom Bryggruppen började med att reperara bryggan efter årets första storm. 
Ett 20-tal brädor hade lossnat. Samtliga brädor hittades och kunde montereras tillbaka på sin rätta plats. 
Stora badstegen monterades i början av maj och kort därefter kom även badflotten på plats. 
Det enda kända missödet under badsäsongen, inträffade runt midsommar.  
Badflotten var under några dagar på vift, innan den åter tryggt kunde förankras.  
I september månad tog vi in badflotten för vinterförvaring och stora badstegen lyftes upp i oktober 
månad. Arbetet förflöt utan några bekymmer. 
Inför denna säsong är målet att renovera stora badstegen. I vilken omfattning är ännu inte klart. Vi ska 
även komplettera räckverket i anslutning till stora badstegen så att ingen kan trilla i av en olyckshändelse. 
Detta kommer dock ske en bit in på badsäsongen eftersom vi kommer att behöva ”måtta” när allt är på 
plats. 
Under året har ca 10 personer varit engagerade i gruppen. 
Christian Karlsson 
 
Byastugsgruppen 
Från januari 2022 så hyr vi ett förråd av Leeman på Häggvägen 1B, 
där hyllor har satts upp för förvaring av pärmar mm. 
Hit flyttades grejer som inte används så ofta från Byastugan och på så sätt fick vi en bättre överblick på 
våra saker. Aktivitesgruppen och Historiegruppen har också sina grejer i förrådet på Häggvägen. 
Under året har Byastugan använts flitigt för möte av våra grupper och styrelsen. 
För att spara på el så har en fjärrstyrning inköpts för att kunna sätta på och av värmen utan att fysiskt vara 
på plats då den sköts via en app. Detta har medfört att vår elförbrukning har minskat. Vi har också sänkt 
temperaturen när stugan inte används. 
Villans Glas kom och ersatte en skadad/sprucken ruta. 
Inga-Lill och Arly Charlesson 
 
Grannsamverkan 
Under 2022 begicks i Ängelholms kommun 32 fullbordade inbrott i villa och lägenhet och 10 försök till 
inbrott. Detta innebar tyvärr en ökning från 2021, då motsvarande siffror var 26 respektive 11. Den 
största ökningen inträffade i juli/augusti, då vi 2022 registrerade 10 fullbordade inbrott och tre försök till 
inbrott. 2021 hade vi under dessa två månader bara fyra inbrott och inga försök. Internationella ligor torde 
svara för merparten av de begångna inbrotten. 
Av de 32 bostadsinbrotten i kommunen drabbades vårt område av fyra inbrott. Härtill kommer några 
inbrott i garage och förråd, vilka inte ingår i polisens sammanställningar. Likaså har vi i området tyvärr 
haft flera händelse med stökiga ungdomar i nedre tonåren, som ägnat sig åt skadegörelse av diverse slag. 
Om dessa inbrott och incidenter har Grannsamverkangruppen regelbundet sänt ut information och 
varningar till medlemmar av Larmlistan, som vid årsskiftet omfattar 345 hushåll i Skälderviken, Pomona 
och Luntertun. Denna verksamhet kommer att fortsätta under 2023, och vi uppmanar flera att ansluta sig 
till Larmlistan. 
Mats Holm  



 
Historiegruppen 
Gruppen startade den 3 mars med 9 deltagare 
17 mars besök av f.d. Skälderviksbor, som berättade minnen från sin barndom. 
29 mars föredrag på Skäldervikens Församlingshem ”Skälderviken efter Engelholms Hamn”. 
2 juli ” Gamla Hamnens Dag” med öppet hus i Byastugan för historieintresserade. 
 
Gruppen startade hösten den 15 september 
22 oktober föredrag på Skäldervikens Församlingshem ”Frukostmöte” 
”Skälderviken efter Engelholms Hamn”. 
7 november föredrag hos ”Lergökarna” om ”Engelholms Hamn”. 
Kerstin Paulsson och Torgny Bergström 
 
 
Redaktionsgruppen 
Vi har producerat två numer av Hamnposten 2022. Alla hushåll i Skälderviken, Pomona och Luntertun får 
tidningen i sin brevlåda. Den skickas också till de 50 medlemmar som bor utanför vårt område. 
Jan Roth tillhör numera redaktionsgruppen och bidrager i varje nummer med porträtt av konstnärer i vårt 
område eller med anknytning hit. 
Vår hemsida: www.skelderviken.se klarade inte PHP uppdatering och ser nu helt annorlunda ut. Allt 
material sen tidigare finns kvar att läsa. Vi kommer att gå igenom sidan och se vad vi kan förbättra. 
Torgny Bergström och Lars Sumner 
 
Trafik och miljögruppen 
Under året har vi lagt kraft på och haft mycket kontakt med Parkingenjör Annica Jörgensen. Sven Jons 
udde och inte minst Rebeckaskogen där kommunen lagt en ny skötselplan har varit viktiga frågor. 
Ingen i gruppen har av olika själ velat fortsätta som gruppledare eller vise gruppledare. Så gruppen läggs 
ner och frågor i ämnet kommer styrelsen som ber någon eller några som är intresserade att ta hand om. 
Carin Olsson. Boel Areskoug, Per Nordahl och Torgny Bergström 
 
 
Gemensamma arrangemang 
Knutsfesten kunde genomföras 15 januari 
Gamla Hamnens dag lördagen 2 juli blev en mycket lyckad tillställning. Vi bjöd på sillburgare, bulle 
kaffe och glass med hjälp av Ica-Källan och Engelholmsglass. Föreningar i Skälderviken hade aktiviteter 
för både barn och vuxna. Många gamla och nya bybor träffades och småpratade och vädret var på vår sida 
hela dagen. 
Slåttern på Sven Jons udde Vi fick frågan om vi ville att kommunenskulle ta över slåttrandet och köra 
med häst. Ja tack sa vi och nu slår man både udden och delar av Rebeckaskogen. 
  



 
 
Ekonomisk redovisning 
 

Resultat 2022    

Intäktskonton Budget 2022 Utfall Avvikelse 

Medlemsavgifter 43 000  44 825  1 825  

Gåvor och bidrag 3 000  10 875  7 875  

Summa intäkter 46 000  55 700  9 700  

Kostnadskonto    

Hamnposten -10 000  -12 016  -2 016  

Möten o verksamhet -14 000  -7 167  6 833  

Administration -1 500  -1 684  -184  

Byastugan -13 000  -17 276  -4 276  

Sven Jons brygga 0  18 474  18 474  

Övrigt (överskott-underskott) -7 500  1 960  9 460  

Summa kostnader   -17 708  -17 708  

Årets resultat 46 000  37 992  -8 008  
 
 
Resultat 2022 
Medlemsavgifter. 44 825 kr en ökning med 1 825 kr.  
Gåvor, Bidrag. 10 825 kr 5 000 kr ICA Källan, 5 000 kr Rune Brännborn 825 kr medlemmar som plussat 
på när de betalt årsavgiften. I år är alla gåvor och bidrag bokförda på detta konto. 
Hamnposten. 12 016 kr. Kontor innefattar lappar i lådan och porto. 
Möten och verksamhet. 7 167 kr.  Två beachflaggor 3 500 kr och två bord 1102 kr. 
Själva aktiviteterna kostar inte så mycket där får vi också bidrag från ICA Källan. 
Administration. 1 684 kr. Bankavgift och Swish. 
Byastugan. 17 276 kr. Byte av en spräckt ruta, 1 410 kr. Nytt för i år, hyra av förråd på Häggvägen 3 000 
kr/år. 
Sven Jons brygga. Vi har graverar 24 nya plankor = 24 000 kr. Reparation av stege m.m. 5 398 kr. 
Övrigt (överskott-underskott).  Detta konto balanserar det vi budgeterat i övriga konton. i år blev det 
ett överskott på 9 460 kr. Vi sålde 14 ex. av "Här fröjdas vi...”  1 960 kr. 
 
 

Byastugan kostnader Utfall 2022 

Arrende -3 216  

Försäkring -1 740  

El -5 322  

Summa drift  -10 278  

Övriga kostnader  
Byte av spräckt ruta -4 410  

Bensin m.m. -339  

Fjärrkontroll Värmepump -699  

Hyra förråd Häggvägen -3 250  

Summa övrigt -8 698  

Uthyrning och studiebidrag 1 700  

Kostnader minus uthyrning -17 276  

  



  

Sven Jons brygga Utfall 2022 

Sålt plankor 24 000  

Repararationer m.m. -5 398  

Korvgrillning -128  

Summa 18 474  
 
 

Resultat 2022 Byalaget Bryggan Summa 

Ingående saldo 153 815  138 473 292 288  

Årets resultat 19 518  18 474  37 992  

Utgående saldo  173 333  156 948  330 281  

 
 
Budget 2023 
 

   

Intäktskonton Utfall Budget 2023 

Medlemsavgifter 44 825  45 000  

Gåvor och bidrag 10 875  7 000  

Summa intäkter 55 700  52 000  

Kostnadskonto   

Hamnposten -12 016  -13 000  

Möten o verksamhet -7 167  -10 000  

Administration -1 684  -1 500  

Byastugan -17 276  -15 000  

Sven Jons brygga 18 474  0  

Övrigt (överskott-underskott) 1 960  -12 500  

Summa kostnader -17 708  -52 000  

Årets resultat 37 992  0  
 
 
Utöver det bokförda har ICA Källan bidragit till vid många av våra sammankomster. 
 
Byalaget tillgångar skall räcka för att täcka framtida kostnader för reparation och underhåll av Byastugan 
och Sven Jons brygga. 
 
 
 
Revisionsberättelse Skeldervikens byalag 2022 
 
Undertecknad revisor har granskat verifikat samt kassabok för verksamhetsåret 2022-01-01 - 2022-12-31. 
Jag har funnit allt i ordning och föreslår Styrelsen ansvarsfrihet för detta verksamhetsår. 
 
2023-02-02   
Revisorer Eskil Andgren 
 
Punkterna 12 och 13 
Valberedningens förslag 
 
Punkt 14 
Årsmötet föreslår personer till kommande valberedning. 


