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Spöken, Ljus och Barnens Jul

lockade många bybor under hösten.

Ett konstnärspar i Skälderviken

Jan Roth fick en pratstund med konstnärerna på Centralvägen.

Skälderviken efter Engelholms hamn

Några bilder från Historiegruppens föredrag.

Årsmöte 15 mars kl. 19, ÄSSS klubbhus
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2021 året som skulle öppna dörrarna igen.
Året då vaccinet skulle komma med
en hjälpande hand, vi skulle få ses igen
och byalagets aktiviteter skulle få oss att
träffas kring traditioner och glatt umgänge. Det började trevande med att vi
sköt fram årsmötet och ställde in Gamla hamnens dag, allt i väntan på att fler
skulle tryggas med vaccin. Efter en lång
vår kom sommaren och bryggan, flotten
och grönytan vid Sven Jons udde bjöd
tacksamt in till lek och samkväm. Grillplatser, lekplatser, boulespel och strandremsor fick oss att våga oss ut. Tacka
vet jag naturen som trots Corona står
stadigt med öppen famn till alla att uppleva. Corona har stoppat mycket men
gå ut kan vi och i vår by finns här något
för alla, pumptrackbana på Lövängen,
nyrenoverade lekplatser på Pomona, i
Valhallsskogen kan du skogsbada, gillar
du kalldopp är det bara att lägga handduken på axeln och ta ett dopp i det blå
och det var bara ett axplock av vad vår
närmiljö har att erbjuda.
Efter sommaren kallade Toiny Böös oss
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till årsmöte och trots att inte så många
hade möjlighet att närvara kunde ett
obligatoriskt möte enligt konstens alla
regler fullföljas. Här vill jag ta tillfället
i akt att tacka Toiny byalagets tidigare
ordförande som lagt ner hjärta och själ i
Skeldervikens byalag. Ditt engagemang
Toiny är fantastiskt och från oss alla här
i byn vill vi med den varmaste famn
tacka för allt du gjort under din tid i
Skeldervikens byalag.
Hösten kom och Aktivitetsgruppen tog
nya tag, vi ville öppna upp för att ses
igen och hålla fast vid traditioner som
vi värnar om. Spökrundan blev något
nytt och många vågade sig in i mörkret,
vi blev så glada för den fina responsen
och nog vågar vi lova att denna aktivitet
kommer igen. Skälderviken lyser och
Jul i Skälderviken blev av och samarbetet med Barkåkra församling, ICA Källan, SIF, Engelholmsgymnasterna och
Barkåkra scoutkår visar er att vi har en
fantastisk gemenskap i byn.
Skälderviken, Pomona och Luntertun

Årgång 24
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.
Torgny Bergström och Lars Sumner har sammanställt materialet.
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är vår närmiljö och vårt byalag finns
för att ge möjlighet till träffar, samarbete och utveckling, vi vill ta hand om
det vi har och om varandra. Respekt
och intresse för byns historia håller
vår historiegrupp i arbete, Gemenskap
och trygghet är grundpelaren i Grannsamverkans arbete och därför har vi en
grupp för det. Trafik- och miljögruppen
behövs för att diskutera förbättringar
och säkerhet under våra förflyttningar
från a till b. Aktivitetsgruppen ser till att
ALLA i byn får träffas i all enkelhet.
Byastugegruppen tar hand om vår hodda som ligger placerad i Gamla hamnen.

Bryggruppens arbete att underhålla och
förse oss med en förlängd arm till lek
och härliga dopp vid Sven Jons udde
har en given plats och uppgift i vårt lag
och så även vår redaktionsgrupp som
skapar tidningsbladet Hamnposten du
nu läser. Stort TACK till alla grupper
som ÄR Skeldervikens byalag, tack till
styrelsen. Till er som bor här vill jag
säga varmt välkomna att ta del av allt
vi gör, kom till våra aktiviteter och roa
dig av det som bjuds. Måtte 2022 bli ett
gott år för oss alla.
Jonna Karlsson

Alla hushåll i Skälderviken Pomona och Luntertun

fick en lapp i sina brevlådor med en inbjudan till Knutsfest på torgnt den 15 januari
och en uppmaning att betala årets medlemsavgift. Knutsfesten blev inställd, vi ville
inte bidraga till ytterligare spridnig av den senaste coronavarianten, omikron.

Missa inte inbetalningen av årets medlemsavgift!

Gillar du det vi gör

Det enklaste sättet att visa det är att bli medlem i Skeldervikens byalag.
Det kostar 75 kronor per år, och då är hela familjen med.
Du får vår tidning Hamnposten i din brevlåda, två nummer om året, var i
världen du än bor. I den kan du bland annat läsa om aktiviteter som vi gjort
och vad som komma skall.

Bankgiro 5699 - 9717
Swish 123 374 88 86

Skriv till ditt namn och adress
när du gör din betalning.
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Årsmöte
Skeldervikens byalag kallar till årsmöte.

Tisdagen den 15 mars 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

ICA Källan bjuder på kaffe och bulle.
Välkomna!

Årsmötet ska hållas i februari månad. Nu flyttar vi fram det till mars och hoppas
att smittoläget ska tillåta att vi träffas.
Hindrar restriktionerna att vi kan hålla årsmöte då så meddelar vi det på
Instagram, vår hemsida och anslagstavlorna vid Källan, på Pomona och Byastugan.

Valhallsskogen
Den 21 juni 2021 beslutade en enhällig kommunstyrelse att avbryta
planarbetet för byggande i Valhallsskogen. Juninumret av Hamnposten hade precis gått i tryck men var inte utdelad så vi fick bifoga
en lapp i tidningen om den omtumlande nyheten. Robin Holmbergs
motivering till beslutet var:
”Vi anser att den föreslagna exploateringen är för omfattande och
främmande för sin plats. Trots goda försök att anpassa byggnationen
blir det helt enkelt för mycket på fel plats. Det finns också ett massivt
motstånd från skälderviksborna mot byggnationen som vi tagit del
av, bland annat i dialog med Skeldervikens byalag.”
Beskedet mottogs med glädje av de allra flesta i vårt område, 85%
hade ju sagt nej till bebyggelse i Valhallsskogen i en enkät som vi gjort
i Skälderviken, Pomona och Luntertun.
Vi har fortsatt att bevaka frågan och kommer så att göra. Vid kontakt
med Robin Holmberg, kommunstyrelsens ordförande, i december
2021 fick vi beskedet att han inte ser någon framkomlig väg med
bebyggelse.
Styrelsen i Skeldervikens byalag
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Granen på torget
Och det hände sig vid den tiden att
från Budgetberedningen i Ängelholms
kommun utgick ett påbud att alla styrelser och nämnder skulle spara på våra
skattepengar. Det var år 2009 och Tekniska nämnden gjorde vad den kunde
och föreslog att slopa alla kommunala
julgranar utom den på Stortorget i stan.
Fullmäktige klubbade igenom förslaget.
Vi i Skeldervikens byalag tyckte att en
julgran på torget var så viktig att vi med
gemensamma krafter nog skulle få upp
en gran. Med bidrag från några företagare och egen handkraft kom granen på
plats och har gjort så sen dess.
Nya tider nya beslut, nu har kommunen bestämt att småorterna ska ha egna
granar till jul. För vår del i Skälderviken

fick vi frågan om vi ville fortsätta att
sätta upp belysningen, titta till granen
och ta bort den när julen är över. Det
ville vi gärna, ett bra samarbete. Det är
för övrigt samma samarbete som med
blomsterurnorna på torget i Skälderviken, kommunen sätter ut dem i början
av sommaren vi vattnar och tittar till.
Vi tackar alla som under åren hjälpt
till. Särskilt uthållig har Hasse Nilsson
Transport varit. Håkan hann till och
med ge sitt bidrag innan vi fick reda
på att kommunen själv skulle sätta upp
gran. Sen ville han inte ha tillbaka bidraget så det ingår nu i 2022 års verksamhet.
Torgny Bergström
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Aktivitetsgruppen anordnade nya
och gamla traditioner
För första gången arrangerade
vi i Aktivitetsgruppen en spökvandring i Valhallsskogen under höstlovet. Helt underbart
att se vilken uppslutning det
blev och vilken härlig spökkväll vi fick! Ett pärlband av
ficklampor ringlade sig mellan
träden. Ute i skogen fanns det
snälla spöken, häxor, möss och
en och annan fånge. Ibland
hördes ett litet skrik men de
flesta klarade sig helskinnade
ur skogen.

Trots att vinden ven slöt barn och
föräldrar upp på torget den 19 november då aktivitetsgruppen arrangerade Skälderviken lyser. Lyktor och marschaller var svårtända
men de elektriska ljusen lyste fint
i mörkret. Lyktorna tändes för
att lysa upp i mörkret, men också
för att belysa barnkonventionen,
barnens rätt i samhället. Tack till
Errarps skola för gott samarbete,
ni lät barnens kreativitet flöda och
det gillar vi..
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Enligt tradition arrangerades Jul i Skälderviken lördagen innan första advent.
Vi bjöd på dans och sång på torget runt
julgranen som lyste så fint. Barnen fick
gå tipsrunda, tomten gick sin gilla gång
och inne i församlingshemmet där det

var lite varmare pysslades det smällkarameller för fullt. Stort TACK till alla
som deltog under dagen; ICA Källan,
Barkåkra församling, SIF, Engelholmsgymnasterna, Barkåkra scoutkår och
självklart alla ni som kom.
Johanna Scotte
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En liten rapport från bryggruppen….
I vanlig ordning så började säsongen
med sjösättning av den stora badstegen.
Utöver det, så hade vi lite ”fix” med att
byta ut de sista stegen på lilla badstegen.
Detta vålade dock en hel del bekymmer,
men med många kloka tankar och förslag så var arbetet klar ett par timmar
senare än utlovat.
Efter förra årets succé med badflotten
var tanken att ”pimpa” flotten med en
skön ”sittgrupp” och en smidig badstege, för att alla skulle kunna få åtnjuta
badflotten. Tanken med bänkarna var
också att de kunde användas som hoppplattform.
När badflotten 2.0 var färdig, så visade
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det sig att den blivit åtskilliga kilo tyngre och vi fick bekymmer med att rangera den ganska rejäla badflotten vid sjösättning och upptagning. Därför tänkte
vi att en släpkärra hade varit käckt att ha
till den. En bättre begagnad båttrailer
införskaffades och byggdes om för att
passa ändamålet. Som tur var, så fungerade sjösättning och upptagning av
flotten nu på ett fantastiskt smidigt sätt.
Nu håller vi tummarna för att vädrets
makter är på vår sida och att vi får njuta
av en ny härlig sommar på Sven Jons
udde 2022….
Soliga hälsningar
Christian Carlsson

Snart graverar vi på Sven Jons brygga
Viljan att vara med och sponsra vår
brygga med att få sitt namn på en planka
har varit stor genom åren, vilket är glädjande, då vi nu har en god ekonomisk
beredskap att hålla bryggan i bra skick.
Fortfarande finns det några sidoplankor
kvar att få sitt namn på. Vi har en kölista inför vårens gravering men platserna
är begränsade, så den som är intresserad bör anmäla sitt intresse så fort som
möjligt, dock senast sista mars.
Priset att få sitt namn på bryggan är
som tidigare 1000 kr.
Det har även framförts önskemål om
att få sin planka kompletterad med ytterligare ett namn, t.ex. ett nytt barn-

barn. Vi får se om detta låter sig göras
beroende på hur stort intresset är. Om
du är intresserad så vänligen låt oss veta
senast sista mars.
Vi tänker oss inte ta ut någon extra avgift för detta, men vill man ge ett bidrag
är det självklart tillåtåtet.
Vi är tacksamma att inga inbetalningar
görs innan man har sitt namn på bryggan.
Intresseanmälan till; (helst via mail)
Bengt Thomas Strandqvist
070-671 63 69
Fam.strandqvist@morotsmedia.se
Det finns plats för
några ny namn på
sidoplankorna.
Kompleteringar görs
på själva bryggan och
sidoplankorna (med
reservation för att
namnen får plats)

Bryggan ur ett barnpespektiv

Vattentemperaturen?
Bjärekraft har sen några år tillbaka satt
tempgivare som kan fjärrläsas på några badplatser i nordväsra Skåne. Vi är
tacksamma för att Sven Jons brygga är
en av dessa platser.
Temperaturen har vi kunnat se på Bjärekrafts hemsida och vi har också haft
en länk på Skeldervikens byalags sida.
Bjärekraft tror att badtemperaturen är
något som bara är intressant på somma-

ren så den visas inte på vinterhalvåret.
En felbedömning. Inte bara alla de som
vinterbadar utan många av oss som
hoppar över badandet några månader
tycker det är roligt att veta temperaturen. Ett viktigt samtalsämne!
Har man börjat med något så trevligt
och uppskatta kan man ju inte sluta
med det.
Torgny Bergström
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Farväl
Pomonagruppen?
Intressegemenskapen mellan Skälderviken och Pomona har under årens lopp
vuxit sig allt starkare. Inte minst omsorgen om Valhallskogen har bundit våra
områden samman, vilket bl a ledde till
ett samordnat agerande mot Valhallskonsortiets bebyggelseplaner i skogen.
2009 bildades byalagets Pomonagrupp i
samband med upplösandet av Pomona
villaförening, för att säkerställa att pomonabornas intressen bevakades inom
byalagets ramar.
Vi har nu sedan drygt tio år kunnat
konstatera att pomonafrågorna blivit
en naturlig och självklar del av byalagets
arbete, vare sig det gäller trafik- och
miljöfrågor, grannsamverkan m.m., och
att flera poster inom styrelsen uppfylls
av pomonabor.
Även den under senare år framvuxna
och ytterst aktiva Aktivitetsgruppen
(f.d. Barn- och ungdomsgruppen) är

VÄRNA OM DIN SÄKERHET
TECKNA DIG PÅ LARMLISTAN!

ett exempel på lyckat samarbete mellan
boende på ömse sidor av Valhallskogen,
där de aktiva består av barnföräldrar
och människor ”mitt i livet”.
Vi som har bemannat Pomonagruppen
i snart 13 år känner nu att gruppen har
tjänat ut i nuvarande form och väljer
därför att dra oss tillbaka, i den fasta
förvissningen att byalaget även i fortsättningen kommer att bevaka invånarnas intressen, unga som gamla såväl i
Skälderviken, Pomona som i Luntertun.
Om du som läser detta ändå känner att
du och några till vill återuppväcka eller
förnya gruppen, hör av dig till undertecknad eller någon annan i styrelsen
snarast, d.v.s. i god tid före årsmötet.
Tore Bernstrup
tore.bernstrup@ektv.nu
0768 169736

SKÄLDERVIKEN, POMONA, LUNTERTUN

Via epost får du – utan kostnad:
● Information om misstänkta aktiviteter i området
● Möjlighet att själv rapportera sådan verksamhet
● Tips på hur du skyddar din bostad mot inbrott
● Regelbunden information från Polisen om begångna bostadsinbrot
Anmäl ditt intresse genom att mejla: anders.rehn3@gmail.com
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Alla nummer av Hamnposten
finns nu på vår hemsida

www.skelderviken.se

De första 16 nummerna
av Hamnposten fanns
bara som papperstidningar. Nu är de skannade i pdf-format och
inlagda på vår hemsida.
Vi har också skrivit en
mycket enkel förteckning av i huvudsak artiklar för varje nummer.
Första nummert utkom
1999 och detta är nummer 49. Det har blivit
en hel del skrivet och
det är intressant att se
tillbaka på vad vi skrivit
om. Vad mycket vi har
gjort! Och om man inte
visste det innan så är det
lätt att konstatera att det
vi gör idag är historia i
morgon.

Klicka på Hamnposten övers på sidan. Klicka sen på
det nummer som du vill läsa så öppnas det i en ny
flik. Vill du spara filen kan du ladda ner den.
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”Det var huset som hittade oss”
Konstnärsparet Björk förälskade i sitt Skäldervikshus.

Patrick och Cecilia
nere i tunneln
vid gamla hamnen
i Skälderviken,
en plats de älskar.
Jakten på ett sommarhus förde Cecilia
och Patrick Björk till Skälderviken. De
träffades 2004 och Patrick hade länge
sökt efter ett mindre hus, gärna vid havet och i hyfsad prisklass.
Cecilia hade precis kommit till Sverige
efter att ha bott i London under 5 - 6 år.
Skyltarna utanför huset väcker stor uppmärksamhet och det är många Skälderviksbor som
stannar till och studerar dem.
12

Storstaden med sin charm
och puls tilltalade henne.
Men hon ångrar inte flytten
till Sverige. Skälderviken är
ju en underbar plats, hela
kusten ut mot Skepparkroken och Bjärebygden.
–Vi kände ganska snart att
det kanske skulle vara möjligt att köpa ett hus där vi
gemensamt kunde bo. Och
en dag fick vi syn på drömhuset som fanns på Hemnet. Vi sade båda spontant
att detta är vårt hus. Vi blev
blixtförälskade, satte oss på
trappan i trädgården och
bara njöt, berättar Cecilia.
Cecilia och Patrick upplevde att både huset och platsen var för dem. De kände
ibland att de var naiva, men
tyckte det var så spännande.

Någon stor budget hade de inte men
de var kreativa, hittade grejor på loppmarknader och gjorde så mycket som
möjligt själv.
– Det är lustigt, jag har varit gymnast
och i barndomen var jag på gympaläger
på Lingvallen. Men jag visste inte var
det låg. Och när vi kör förbi längorna
på Lingvallen säger jag till Patrick, här
har jag varit, minns Cecilia.
Sommarstugan i Skälderviken byggdes
ursprungligen i början av 1930-talet.
Det var mycket att renovera och bygga till. Cecilia och Patrick anlitade hjälp
med grunden men finliret, det som var
det roliga, gjorde de själva. Tidvis fanns
de på plats nästan alla vakna timmar av
dygnet, speciellt Patrick.
Resultatet har blivit ett hus med öppna,
ljusa ytor och spännande rum och vrår.
Många gamla ytterfönster sitter nu inne
i huset och är levande bevis för Cecilias
och Patricks motto: Använt och begag-

nat är snyggare!
Cecilias konstnärskap började när hon
tog sin PHD i Konst & Modedesign
Studion precis innan en utställning. Då går
Cecilia in i sin egen kreativa kokong och låter
flödet ha sitt eget liv. Ibland kan det bli så att
hon glömmer lunchen.
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Ett av Cecilias kända konstverk, Audrey
vid University of the Arts – London
College of Fashion - och var aktiv på
Londons modescen under flera år. 2014
gjorde hon ett samarbete med IKEA,
där Cecilia skapade postern Cecile som
släpptes i alla deras varuhus världen
över.
–Det som gör min konst spännande
är att jag bedriver en tyst kamp för en
ökad tolerans av det använda och operfekta. Materialet jag använder i mina
tavlor kan vara tidningar från 30- och
40-talet eller använda tapeter. Sådant
som ingen annan vill ha, använda saker
blir återanvänt för att skapa nytt värde,
säger Cecilia.
Hon har ställt ut på många jurybedömda
utställningar och har visat sin konst
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världen över. Hennes arbete har blivit publicerat i flertalet modemagasin och tidningar. Hon
är representerad i både
Sverige, Danmark och New
York, USA.
Patrick jobbar i sitt konstnärskap mycket med just att
ta till vara saker och använda dem i inredningar. Han
är en skapare och visionär.
Med sin passion för inredning förvandlar han vilket
rum som helst till en konstinstallation.
Både Patrick och Cecilia är
influerade av graffiti, gatukonst och popkultur. Och
de gör även inredningskonsultationer för hem eller
arbetsplatser.
Det professionella inredningsskapandet har gett resultat också
i hemmet. De smakfulla rummen får
ytterligare touche genom möbler och
tillbehör. Allt flyter ihop till ett oerhört
attraktivt och trivsamt hem.
Ny biografi på gång!
När jag sitter och samtalar med Cecilia
kommer hon plötsligt på att det är ett
nytt projekt på gång.
–Ja, jag håller faktiskt på att skriva en
bok tillsammans med en journalistkompis. Det blir en självbiografi och
kommer att bli färdig till våren, berättar
Cecilia.
Det hela började med pandemin, hur
den påverkat vårt sätt att leva. Boken
blir ganska mycket ett pågående samtal om existentiella frågor, om livet och

Det är ett skapande hem
mitt i vårt lilla, idylliska
samhälle. Det är inte konstigt
att vårt konstnärspar blev
förälskade i både huset och
bygden.
Jan Roth

Faktaruta
Konstnärsparet Björk i
Skälderviken
Cecilia Björk, konstnär
Patrick Björk, konstnär
Tvillingarna Siam och
Kali
En ombyggd sommarstuga i Skälderviken,
byggd 1932.
Boyta 70 kvm.
varför och hur. Hur vi ska inte bara
leva utan leva väl. De här senaste
två åren har varit väldigt utmanande för många och boken handlar
om hur man tar sig an livet och utmaningarna.
Och när det gäller utmaningar har
Cecilia en sådan på gång. Hon arbetar just nu i ett spännande samarbete med Orranäs, Orrefors. Hon har
inte tidigare arbetat med glaskonst,
men känner att det är en nisch som
väcker hennes intresse och skaparlust. Hela tiden finns det nya projekt och utmaningar på gång.
Besöket hos Cecilia och Patrick
ger inspiration och impulser. Såväl
konstnärskapet, inredningen och
deras personligheter bidrar till detta.

Hemma hos Cecilia och Patrick
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Valhall
- stavning och uttal
Valhall (Farmen Walhall 1821, namnet
hämtat från den fornnordiska mytologin) en av
Ängeltoftas farmer, vars huvudsakliga mark
idag utgörs av Skäldervikens samhälle.
Så inleds avsnittet om Valhall i Ängelholms Lokalhistoriska bok Ängelholm
A – Ö från 2016.
Den här artikeln ska inte handla om
farmen utan om namnet Valhall, ska
det uttalas kort a i både första och andra stavelse Vallhall eller som det skrivs
med långt a Valhall i första stavelsen?
Det fornnordiska uttalet av Valhall och
Valhalla var med kort a. Det lever kvar
i till exempel Valhallavägen i Stockholm
och Valhallabadet i Göteborg. Våra
grannländer Danmark och Norge har
kvar det fornnordiska uttalet kort a.
Hur kom det sig att blev ett långt a?
Stavningsreformer i början av 1900-talet som syftade till att vi skulle få en
enhetlig stavning i Sverige och förenklad stavning så att den överensstämde

16

med uttalet. Det blev inte alltid så att
stavningen stämde med det ursprungliga uttalet och fenomenet Byggmästarsvenska uppkom det vill säga man
uttalade ord som de stavades och inte
som det gjorts före reformen. Jag tror
att Ulf Peder Olrogs ”Det var dans
uppå Valhall i natt” hjälpte till att införa
det långa a:et.
Som barn och ung på 1940 och 50-talets Skälderviken hörde vi inget annat
än Valhallsvägen och Valhallsskogen
med kort a (med undantag för en del
sommargäster, men när sommaren var
slut hade de lärt sig).
Är det viktigt hur man uttalar namn?
Fråga Prinsessan Viktoria vad hon fick
höra av ”folket” när hon var i Ramlösa.
Torgny Bergström

Här duger bara äkta Falu rödfärg
På årsmötet i augusti fick vi förtroendet att vara gruppledare för vår fina
Byastuga. Stugan som ska vara en samlingsplats för våra grupper i Byalaget.
Vi vill tacka Thomas Brorsson, Lars
Flodmark och Sven-Olof Hoffert för
ett gott arbete under de många år som
de tagit väl hand om stugan. I juni så
målades sidorna åt söder och väster
med genuin Falu rödfärg. Tore Rosengren sköter grönytorna på hela området
med bravur. Ofta ser vi cyklister och
vandrare slå sig ner vid bordet vid stu-

gan och njuta av medhavd matsäck och
den fantastiska utsikten över Gamla
hamnen, med stranden och Klitterhus
i fonden. Passa även du på att slå dig
ner en stund och njut av vår vackra del
av Sverige.
Vill du vara med i vår Byastugegrupp så
är du naturligtvis mycket välkommen,
hör av dig!
Inga-Lill och Arly Charlesson
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Att anlägga en brygga
Gamla hamnen har fått ett nytillskott. Thomas
Allercrantz har förverkligat sin dröm om att åter
ge Gamla hamnen en lastbrygga.
Den öppnar för nya aktiviteter i hamnen och är
redan mycket uppskattad.
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Hamnen invigdes 1856 och några
år med livlig sjöfart följde. Men
tiderna förändrades, järnvägen
byggdes ut och 1885 var Västkustbanan klar. Hamnen gick så
småningom i konkurs men samhället förtvinade inte, tvärt om
byggdes det pampiga sommarvillor, hotell och pensionat. Och
de flesta bofasta i Skälderviken
hyrde ut till sommargäster.
Om denna tid har vi satt ihop ett
föredrag som vi höll i Ängelholms
lokalhistoriska förenings regi.
Nu när vi har tränat ska vi hålla
samma föredrag i Församlingshemmet i Skälderviken den 29
mars kl.14.
Kerstin Paulsson
Torgny Bergström

Villa Solvik på Hotellvägen 6 reser sig stolt över
dåtidens mera modesta villor på landborgen.
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Badlivet i Skälderviken lockade besökare från när och fjärran kring förra sekelskiftet. Från Ängelholm gick båtturer på Rönne å. Långväga gäster tog med fördel den
år 1885 invigda Västkustbanan.
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Hotell Skälderviken skapades av Max Langenheim,
som ägde egendomen Valhall. Han låg också i hög
grad bakom utvecklingen
av Skäldervikens samhälle
på sina egna marker.
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Torn och tinnar var populära utsmyckningar även på ordinära villor. Ovan
Centralvägen 2, i hörnet mot Valhallsvägen. Till höger pågår vägunderhåll
med två hästkrafter vid Centralvägen 1
i samma korsning.
Det fanns en tid när fotgängare dominerade trafiken på Valhallsvägen.
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Öppet för er
8-20
Välkomna till oss på Ica Källan
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www.skelderviken.

Bankgiro 5699-9717
Swish 123 374 88 86

Skeldervikens Byalag

Swisha
Medl.avg.
75 kr/år/fam.
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Torgny Bergström
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Tore Bernstrup
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Redaktionsgrupp

Torgny Bergström
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Lars Sumner
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• Affischer • Broschyrer • Kataloger • Visitkort • Produktblad • Menyer • Prislistor • Foldrar • Skyltar

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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