Hamnposten
juni 2022
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Gamla Hamnens dag
i Skälderviken
Lördagen den 2 juli klockan 11 till 15
• Byastugan, bilder från förr i tiden
• Växtvandring kl 13
Ciceroner Martin Löfdal och
Ann-Louise Andersson
• Tipsrunda för barn och vuxna
• Grannsamverkan
Larmlistan, DNA-stöldmärkning,
Stöldskyddsföreningen
• Prova på segling kl 11 och 15
• Prova på Havskajak kl 11 till 15

• Fyrhuset
Konstutställning, Elisabeth Grönvall
• Skeldervikens fiskeläge
Invigning av nya bryggan kl. 12
Blekinge-eka, bilder från förr och
drejning
• Barkåkra Scoutkår visar upp sig
och lagar något gott att smaka på
• SIF - Beachfotboll och
Crossbar challenge på Hunnabadet

• Åk med träbåtar ett stycke upp i ån
avgång 11.30, 12.30, 13.30, 14.30
• Ängladraget med dragspelsmusik

• Engelholmsgymnasterna
Gymnastik och Parkour

• Sandslottstävling på Hunnabadet

• Räddningstjänsten visar en brandbil

• Sjöräddningen i Torekov

ICA Källan och Zoégas kaffe bjuder på bulle och kaffe
Engelholmsglass bjuder på glass

Alla är välkomna!
Gamla Hamnens dag
ordnas av Skeldervikens Byalag tillsammans med ÄSSS, Barkåkra Scoutkår,
SIF, Skeldervikens Fiskeläge och Engelholmsgymnasterna.
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“Den blomstertid nu kommer
med lust och fägring stor...”
Och vi tar tacksamt emot denna ljuva
tid på året. Vi öppnar upp våra fönster och släpper in ljuset, vi möts på
stranden, i parken, i skogen och på
torget. Umgänget kan bli spontant
och ske i enkelhet och det är precis
så vi vill ha det. När solens strålar
värmer packar vi picknickkorgen och
träffas på udden för ett dopp i det blå.
Lingvallen fylls med lägerbarn, Källan laddar upp med allt vi behöver för
strandhäng och grill, fotbollsmatcher
på SIF rullar på, hamnen väcks till liv
och längs piren dyker jollarna upp,
kan hända att ÄSSS förvandlar ett
och annat barn till pirater… När jag
var liten räknade vi tågvagnarna som
tuffade förbi, kanske räknar denna
generationens barn SUParna på havet
istället eller vad blir årets fluga må vi
tro?
Det är ett sant nöje att vi kan arrangera Gamla Hamnens dag igen och mer
om den kan du läsa på första sidan
och några blad framåt. Det är många
som vill vara med om denna tradition,
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företag och föreningar från byn planerar
för en toppendag som är alldeles gratis
för er som kommer. Varmt välkomna.
Till hösten kommer vi ut med ett program i form av en flyer där ni kan läsa om
våra nästkommande aktiviteter.
Tack till alla grupper, styrelsemedlemmar
och sponsorer som med stort engagemang ger extra liv till byn. Ni bidrar till
gemenskap, trygghet och glädje, det värmer in i själen att få dela denna lilla plats
på jorden tillsammans med er!
Vi i byalaget vill uppmuntra dig att vara
med i vårt glada gäng. Vill man inte vara
med och planera kan man anmäla sitt intresse att hjälpa till på våra aktivitetsdagar. Tillsammans gör vi gott för varandra!
Tillsammans är vi Skälderviken, Pomona
och Luntertun! Vill du ingå i en av våra
grupper som står listade på Hamnpostens
baksida, hör av dig!
Glad sommar och kärlek till byn.
Jonna Karlsson

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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Nu är den tillbaka Gamla Hamnens dag lördag 2 juli
Efter två år när det mesta har varit inställt – alla vet varför – tycker vi att det
är dags för fest igen. Vi har många nyinflyttade familjer i vårt område som vi
särskilt välkomnar.
Gamla Hamnen är en del av byn som
många har upptäckt de senaste åren.
Delvis kanske för att den har fått en
egen dag och en egen fest men också
för den fina grillplatsen vid hamninloppet som är flitigt besökt. Under pandemin blev den riktigt populär både för
släktkalas och familjeträffar. Att Gamla
Hamnen nu har fått en ny stor och fin
brygga gör den ännu mer attraktiv.
Årets Gamla Hamnens dag följer traditionen med sillburgare, glass och kaffe
med kanelbullar. Nytillkomna aktiviteter är Prova-på-gymnastik och Parkour
med Engelholmsgymnasterna. SIF:s
beachfotboll på Hunnabadet kommer
tillbaka men nytt är deras Crossbar

Challenge. Både tåfjuttande amatörer
och fräsiga skyttar är välkomna att
delta.
På Hunnabadet ordnas också Sandslottstävling för stora och små. Vi tror att det
är första gången i Skäldervikens historia. Det blir spännande att se vilka skapelser som åstadkoms när kreativiteten
får flöda fritt.
I Fyrhuset kommer Elisabeth Grönvall
från Galleri Hyttstigen att visa sin konst
där sjökort ofta får vara en del av konsten.
Scouterna är på plats som vanligt,
liksom Ängladraget, Växtvandringen,
Fotoutställningen,
Grannsamverkan
och Tipsrundan. Och naturligtvis blir
det både träbåtsturer och kajakfärder
på ån. I Jollehamnen bjuder ÄSSS på
prova-på-segling.
Anna-Stina Arnrup

Sandslottstävling på Hunnabadet
Var med och tävla med ditt
bästa sandbygge! Sandslott,
ditt drömhus eller skulptur i
sand, du väljer själv vad du
vill bygga. Tävlingen sker
mellan 11-14 på Hunnabadet, under Gamla hamnens
dag och ni väljer själva när ni
vill börja och hur länge ni vill
hålla på.
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Påskr[e]iset
På Annandag påsk arrangerade Aktivitetsgruppen för allra första gången
Påskr[e]iset på Lövängen. Detta blev
ett uppskattat evenemang i vårsolen där
rörelseglädje varvades med godsaker
från picknickkorgen.
Stämningen var på topp när första
startskottet gick för 400-metersrundan.
Ett 30-tal barn och föräldrar kutade
iväg så dammet yrde. Banan gick runt
Lövängen.
Efter det gav sig de lite äldre barnen,
ungdomarna och vuxna ut på en 3 km
lång runda. Ett glatt gäng på ca 45 personer. Vilket rafflande lopp det blev!
Ut till Klitterhus, över järnvägsbron till
Gamla hamnen och sedan tillbaka till
Lövängen där målet var.
Alla som ställde upp fick var sin guld4

peng och en massa varma applåder och
hejarop.
Picknickkorgarna packades upp och
snart var gräsmattan fylld av filtar i alla
dess färger. Grillen var tänd. Där trängdes korv- och marshmallowsgrillare. På
kickbikebanan var det full fart och från
pannabanan hördes stoj och stim. Runt
Lövängen fanns även en tipspromenad
uppsatt som många gick och fick flera
eller alla rätt på.
Vilken underbar dag med en massa
rörelseglädje det blev!
Vi ser redan farm emot nästa års Påskr[e]iset-lopp!
Innan dess blickar Aktivitetsgruppen
mot Gamla Hamnens dag där vi är på
plats och bjuder på roliga aktiviteter.
Johanna Scotte

Ovan: Starten har precis gått för 400m
loppet. Full fart framåt.
Till höger: I väntan på att loppen ska
dra igång.
Undre vänster: Priser delades ut till alla
deltagare.
Undre höger: Glada löpare från 3 km
loppet.
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Skärblad

I slutet av 1900talet upptäckte
Arne Broman
växten skärblad i
Gamla Hamnen.
Den är ganska
ovanlig i Sverige
och denna plats
är den ända kända
Här växer skärblad
i Ängelholms
kommun. Den har
förmodligen kommit hit med frö vid
bladet men de näringsrika rötterna har
sädeshantering i hamnen.
gjort att den envisats med att överleva.
Byalaget har värnat den som ett kultur- Och nu med en fin skylt på väggen till
minne från Engelholms hamns glans- toaletten ska den vara lättare att uppdagar på senare hälften av 1800-talet märksammas och ska förhoppningsvis
då mycket säd och utsäde hanterades i klara sig ett tag till på sin rätta plats i
hamnen. Många trimmrar och gräsklip- hamnen.
pare har helt ovetande huggit ner skärTorgny Bergström

Nu mäter vi badtemperaturen året runt!

Med hjälp av sensorer och LoRa-teknik mäter vi temperaturen på vattnet vid
Hamnen i Magnarp, Kallbadhuset i Båstad, Klitterhus i Ängelholm, Morgonbryggan i Torekov, Sven Jons udde i Ängelholm och Västersjön i Hjärnarp.
NYHET! Gillar du att bada under vintern kommer du efter sommaren 2022
kunna hålla koll på vattentemperaturen på vår hemsida. Vi planerar nämligen
att låta våra sensorer och utrustning ligga kvar året runt. Är du ingen kallbadare har du i höst all möjlighet att sakta men säkert vänja kroppen vid kallare
vatten - samtidigt som du håller stenkoll på temperaturen i vattnet.
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I förra numret av Hamnposten skrev vi att vi tycker det är trevligt att kunna se
badtemperaturen vid Sven Jons brygga och att det är många som gärna vill hålla
koll året om. Nu kan vi läsa ovanstående på Bjäre Krafts hemsida.
Temperaturen kommer att visas på Bjäre Krafts hemsida. Vi har också fått löfte
om att få en Widget att lägga in på Byalagets hemsida så vi kan se tempen där
också.

Växter att vårda och vräka

Artinventering vid Lingvallen, Ängelholms kommun
2022-03-08

I Ängelholms kommun
har vi många fina naturområden med stora
biologiska och rekreativa värden. Öppna och
tillgängliga för kommunens medborgare och
besökare.
Ett gott exempel är naturområdet alldeles nära
er som bor i Skälderviken. Området avgränsas
av järnvägen, Vinkelvägen och Lägervägen.
Som många redan känner till har området genom tiderna haft olika
funktioner och karaktär.
Delar i området har historiskt haft olika ägoförhållanden och efter
att hela området för ett
antal år sedan övertagits
Figur 2. Karta över delområden inom utredningsområdet. Kända artfynd redovisas ej i kartan. Bakgrundskartan är
i kommunens regi har olika
delartopografiska
tagitswebbkarta
naturvårdsart
signalerar att det kan finLantmäteriets
respektive ortofoto.
om hand av olika eldsjälar. Tider för- nas fler sällsynta eller rödlistade arter i
Delområden
ändras och nu är det kommunen
som området. Exempel på naturvårdsarter i
Inventeringsområdet har delats in i elva olika delområden (Figur 2). Huvudsakligen på grund av
skiftande
naturtyper
viss del ocksåär
beroende
på att målnaturtyper
och
sköter övervägande del av området. men till en
området
törnsångare
(fågel),
mindre
skötselrekommendationer skiljer sig mellan områdena. I efterföljande stycken beskrivs varje
blåvinge
(fjäril),
lusernbi,
backtimjan,
delområde,
vilka
arter
som
påträffats
i
dem,
målnaturtyp
och
skötselrekommendationer.
För att veta hur vi ska ta hand om området på bästa sätt har vi låtit göra en borsttåtel med flera.
artinventering över området. Invente- Kommunen planerar skötsel av områ7 (22)
ringen har gjorts av Ekologigruppens det med avstamp i nämnda inventering
biologer och i stora drag visar den att och av Ekologigruppen givna rekomi huvudsak samma värden finns kvar mendationer. I området råder variei området som för 20 år sedan då den rande naturtyper med olika värden och
förra inventeringen gjordes. Flertalet utgångspunkten är att bevara värden,
naturvårdsarter är observerade inom framför allt de med högre biologisk beområdet. En naturvårdsart är en art tydelse samt att bevara och stärka hela
med specifika krav på sin miljö. En områdets stora varierande och rekrea-
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tiva värde med stigar, siktlinjer, klätterträd och rumsskapande växtlighet.
Området i söder domineras av näringsfattig örtrik gräsmark och fristående
solitära träd. Området ska skötas för
att främja denna vegetation. I området
finns vresrosor som är en icke inhemsk
växt och som växer invasivt, dvs sprider
sig lätt och snabbt samt konkurrerar ut
andra inhemska och lägre arter. Detta i
sin tur är negativt för de många insekter
som finns i området och är beroende
av sandig, solbelyst och örtblommande
mark. Den lägre örtvegetationen och
den bitvis öppna sanden har stort värde
för pollinerande insekter. Därför kommer kommunen fortsätta hålla vresrosen stången genom ett antal slaghackningar (en typ av klippning) per säsong
så den inte tillåts ta över.
I norr råder en mer näringsrik växtmiljö
med träd och buskar. Detta bevaras och
en av rekommendationerna är att hålla
lite mer fritt runt ekar då dessa har högre biologiska värden.
Längs bullerplanket från Sven Jons tunnel och norrut mot järnvägen är målet att upprätthålla en blomrik vägkant
med öppna sandytor. Under järnvägsprojektet planterades trädgårdsväxter in
längs den nya grusgången. En av dem
är Amelanchier spicata, en typ av häggmispel vilken i naturen sprider sig invasivt med aggressiva rotskott och på så
vis konkurrerar ut annan inhemsk flora.
Av den anledningen kommer kanten
slaghackas/klippas ett par gånger per år
för att missgynna densamma.
Vid bullerplanket direkt söder om Sven
Jons tunnel finns en slänt med planterad

strandråg. I denna slänt växer även en
hel del björksly som i storlek är på väg
att bli träd. Den sandiga och solbelysta
slänten har stora värden för grävande
sandlevande insekter vilket betyder att
det är en fördel att hålla den öppen och
fri från igenväxning. Slänten ägs inte av
kommunen utan är inom Trafikverkets
fastighet. Kommunen har tillåtelse av
Trafikverket att ta bort hela slybeståndet. Detta kommer göras under höst/
vintersäsong 2022/2023.
På olika platser inom området finns
förutom vresros även andra invasiva arter såsom gullris och parkslide. Gullris
bekämpas bäst genom att återkommande klippa ner plantorna så de inte går
i blom och sprider nya frön. Parkslide
är betydligt mer svårbekämpat pga sin
spridning med rotskott. I dagsläget bekämpas ett bestånd i söder samt ett vid
trappan genom att de klipps upprepade
gånger per växtsäsong.
Artinventeringen i sin helhet publiceras
på byalagets hemsida
www.skelderviken.se

Väl mött i ett av
Skäldervikens
vackra naturområde!

Annica Jörgensen

Parkingenjör, Stadsmiljö, Ängelholms
kommun
e-post: info@engelholm.se

En gedigen skötselplan
Skeldervikens Byalag har alltid tyckt att
området mellan Lägervägens slut och
Lingvallen är ett område till glädje för
oss alla men som haft vissa begränsningar. Parkingenjör Annica Jörgensen
berättade för oss att en inventering
gjorts och en skötselplan upprättas. Vi
var överens om att detta vill vi att alla i
Byalagets område ska få ta del av. Det
bästa sättet att nå ut på är Hamnposten.
Miljö och Trafikgruppen har läst inventering och skötselplan och Annicas

redogörelse för de samma. Vi tycker
det är helt rätt med det övergripande
syftet::
Detta är ett av kommunens fina
naturområden med stora biologiska
och rekreativa värden. Öppna och
tillgängliga för kommunens medborgare och besökare.
Det finns naturligtvis saker man kan
fundera på och prata om framöver
men nu är vi bara glada för att kommunen sköter om detta område.
Trafik- och Miljögruppen

Rebeckaskogen?
Området mellan Lägervägens slut och
Lingvallen, Området nedanför Vinkelvägen, Landstormslägret, FBU-lagret,
Lingvallen. Det finns många varianter
på vad vi kallar det här området.
Vi som träffar barn från Errarps skola har fått höra ett helt annat namn,
Rebeckaskogen. Namnet har några år
på nacken och är känt av barn och lärare på skolan. Så varför inte, det är väl så
de flesta namn kommer till, några börjar kalla något för något och sen sprider
det sig.

Barnen tänker nog i första hand på mitten av området med klätterträd men
namnet kan ju lika bra gälla hela området.
Vi kanske inte ska skicka in en ansökan
till kommunen i detta skede om att få
området döpt till Rebeckaskogen men
det är fritt fram för dem som gillar
namnet att använda det.
Torgny Bergström
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”Jag målar för glädjens skull”
Carolina Malmros berättar om konstnärskapet och livet i Skälderviken
Det gamla, fallfärdiga huset på Centralvägen i Skälderviken lockade Carolina
för 21 år sedan. Hon såg möjligheter
där andra såg svårigheter. Egentligen
var huset rivningsmoget.
–Vi kände att huset var i dyraste laget
för oss och vi hade inte ens råd att riva
det. Så därför gjorde vi mycket själv och
i den takt vi tjänade in pengarna, berättar Carolina.
Entusiasmen är tydlig hos Carolina när
hon berättar om sitt hus. När hon visa-
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de upp rosenportalen som fanns i trädgården tyckte ett av barnen att det var
som paradiset.
–Samtidigt ropade ungarna som pallade
äpple i trädgården ”Spring, det är någon
i spökhuset”. Så det fanns alla synpunkter mellan Spökhuset och Paradiset,
minns Carolina.
Känslan för Skälderviken började med
farmor och farfar, båda uppvuxna i
Skepparkroken. Carolina har intervjuat
främst farmor och det är dessa berättelser om Skälderviken som är
grunden till Carolinas kärlek
till den här orten.
–Just det familjära känns
som något typiskt och fint
för Skälderviken. Mina
grannar stannar till och pratar över staketet. Enkelt,
aldrig dömande. Här finns
olika karaktär på hus och
trädgårdar. I Skälderviken
hälsar man på varandra.
Sven Jons udde är en tillgång som allt fler får upp
ögonen för. Att sitta där
med goda vänner och äta
sin kvällsmat eller gå ner i
morgonrock för doppet vid
bryggan är en njutning. Och
barnen springer och söker
efter namnen på plankorna.
Gamla hamnen med sina
fisknät är också ljuvlig.
–Det enda jag skulle önska
mer vid hamnen är nya hod-

dor. Tänk om man kunde låna ut dem,
gärna utan hyra. Men som motprestation fick man ansöka om att ha någon
verksamhet där. Det kan röra sig om
att sälja hembakat bröd, baguetter, keramik, smycken, kläder. Vad som helst,
huvudsaken att det är öppet på vissa

tider. Det skulle ge liv åt hamnen. Det
är ju kanske vår största tillgång och den
ska vi inte slarva bort. Kapten Kajs är
bra, liksom seglarna, men mer kan göras, funderar Carolina.
Carolina arbetar i dag som konceptchef
för City Gross, där hon också sitter i
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ledningsgruppen. Uppgifterna är kreativa och handlar mycket om färg och
form.
–Det var egentligen så jag började min
konstnärliga bana. Jag började texta
skyltar och rita annonser hos Munka
Allköp och sedan stora Brännborns. De
uppgifterna kräver att man tänker på
dispositionen och tänker helhet.
Nästa steg på den konstnärliga banan
blev teatern med Findus, Nalle Puh,
sommarlustspel, revyer och mycket
mer. Carolina ägnade all tid inte bara åt
att agera på teatern utan målade all scenografi, ofta jättestora verk.
–När jag slutade med teater bestämde
jag mig. Nu ska jag måla. Min morfar
målade både som målarmästare och
som konstnär. När jag som 9-åring fick
stå bredvid honom där han stod och
målade i sin svarta basker satte det bestående spår inom mig. Jag vet hur det
luktar med olja och ville därför måla
olja, minns Carolina.
–När jag målar i olja blir det ju lager på
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lager och då måste det torka emellan och det tar tid. Då håller jag
intresset vid liv genom att jag gör
något annat, kanske testar akvarell
eller tuschmålning. Nya uttryck
utmanar mig, säger Carolina.
I sommar kommer hon att ha
staffliet uppställt både här hemma
i Skälderviken och i sommarhuset
på ostkusten. Tanken är att producera verk som förhoppningsvis
till senhösten kommer att finnas
på någon utställning. Carolina har
tidigare haft utställningar bland
annat på Tingshuset i Ängelholm
och i Stadshuset. Tanken att ha en
miniutställning i exempelvis Fyrhuset
med somriga akvareller från Skälderviken tilltalar också Carolina.
–Ja, jag ser mig själv sitta och måla i
sommar. Det blir nog lite olika karaktär
på verken från ostkusten och västkusten. Klipporna inspirerar på sitt sätt och
den mjuka sanden i Skälderviken på ett

annat, säger Carolina.
Ett
annorlunda
konstverk håller Carolina just nu på att
genomföra. Det är
Rune
Brännborn
som årligen delar ut
Granitpucken,
ett
pris till en duktig
Rögle-spelare. I år
fick Dennis Everberg priset. Som en
synlig symbol för
priset kommer ett
monument att sättas
upp vid Brännborn
Center. Monumentet
tillverkas i granit för
att påminna om kraften och styrkan hos
Rögle.
–Det är så inspirerande att få jobba
med ett så annorlunda projekt. Tanken
är att alla de bilister som passerar på
Kungsgårdsleden ska uppleva att ”nu
är vi i Rögle-land”. Rögle är ju en av
Ängelholms bästa marknadsföringstillgångar och därför är det kul att få vara
med och utveckla det ytterligare, säger
Carolina.
–Min konstnärliga inspiration får jag
genom alla vackra saker i världen. Nu
har det varit syrenen som blommar,
rapsfälten och den blå himlen, vackra
former och färger. Jag är jätteinspirerad
att köra till jobbet och väljer att se allt
det vackra, inte bara på vår och sommar utan hela året. Det vackra ljuset vid

kusten är hela tiden en inspirationskälla.
Hela vår trakt är ju som ett vykort – och
här bor vi, avslutar en lycklig Carolina.
Jan Roth
Faktaruta
Carolina Malmros, konceptchef
City Gross
Andreas Ericsson, VD konsultbyrå
Fideli Malmros, dotter och
fyra bonusbarn
Skälderviken, Strandgården, byggd i
sekelskiftet 1800-1900, ca 140 kvm
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Hus för både kalla och varma bad

1863 - 1864 byggdes det första Badhuset på Norrestrand (idag Hunnabadet).
Här kunde man få både varma bad och
tångbad. Detta Badhus fördärvades ofta
när det stormade men återuppbyggdes
under alla år fram till förmodligen 1916.
På den tiden samlade man upp allt virke från huset som stormarna spridit
ut över stranden. Det var förbjudet att
lägga beslag på brädor m.m. Efter sista stormen orkade man förmodligen
inte bygga mer. Efter ett antal år erbjöd
en man från Finland varma bad i sitt
”Varmbadhus”. Han hade byggt huset
på sin tomt på Ängvägen och tyckte
synd om folket i Skälderviken som inte
längre kunde få varma bad. Han höll
badet öppet fredagar och lördagar.
14

Varmbadhuset på Norrestrand.
1879 uppförde AB Engelholms Brunnsoch Badanstalt ett Kallbadhus på södra
piren i Engelholms Hamn. Bolaget utlovade regelbundna turer från Ängelholm och den 14 maj började ångbåtarna Thor och Rönne sina badturer. Det
fanns både herr- och damavdelning och
det fanns badmästare på bägge avdelningarna. I mitten av badhuset fanns
en gemensam havsbassäng, avskärmad

Varmbadhuset på den då flacka stranden.
med stora sjok av juteväv, som skydd
för insyn.

skydda badhuset. Vid frånlandsvind
kan man än i dag se stenraden.

De första åren av 1880-talet gjordes
tillbyggnader på badhuset, där bland
annat en barnbassäng tillkom. Den 10
maj 1881 kunde man läsa i Engelholms
Tidning: ”Saltsjöbad erhålles i det i år
betydligt utvidgade Kallbadhuset”

Att nå detta badhus var inte det lättaste.
Man fick åka med den lilla ”Dragfärjan” eller bli rodd över ån. Stormarna
gick hårt åt Kallbadhuset och i slutet av
1800-talet försvann Badhuset för gott.

Stormarna gick hårt åt badhuset och
1882 byggdes en vågbrytare för att

Kerstin Paulsson

Kallbadhusset skymtar på södra piren i den livligt frekventerade utskeppningshamnen.
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Till Kallbadhuset gick turer
från Ängelholm.
Från Skälerviken kunde
man senare även ta dragfärgan.
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Barkåkra scoutkår är scouting för alla!
Vi har sex olika avdelningar som ses
varje vecka på vår älskade scoutstuga
Fort Anna beläget i hjärtat av Skälderviken. Vi älskar våran plats då den
ger närhet till både hav och skog som
vi utnyttjar i våra aktiviteter. På våra
scoutmöten gör vi massor med olika
saker som stärker och utmanar oss. Vi
lär oss för livet. Med Fort Anna som
bas samverkar vi i flertalet aktiviteter i
Skälderviken som Valborgsfirandet på
Sven Jons Udde, Gamla Hamnens dag,
Julmarknaden och mer.

Vi har under våren påbörjat renoveringen av Fort Anna med tanken om
mer tillgänglighetsanpassning och öka
attraktionen för mer aktiviteter i lokalen. Men vi kommer att se till att behålla
själen i Fort Anna och vår historia.
Vi är alltid redo och vill du bli en del av
vårt gäng så kolla på vår hemsida eller
på Facebook.
Linnea Hansén
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Till sist: Om Valhallsskogen intet nytt
Jag har varit i kontakt med kommunstyrelsen ordförande Robin Holmberg. Han
meddelar att tidigare dialog med Valhallskonsortiet inte har fått någon forsättning.
Toiny Böös

VÄRNA OM DIN SÄKERHET
TECKNA DIG PÅ LARMLISTAN!

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

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

www.tryckservice.nu

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

Jonna Karlsson

070 300 05 20

Sekreterare

Karin Dacke Thall

073 390 67 61

Kassör

Torgny Bergström

073 412 00 88

Aktivitetsgruppen

Johanna Scotte

073 394 49 07

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

Byastugegruppen

Inga-Lill Charlesson

070 256 38 42

Arly Charlesson

076 107 19 90

Grannsamverkan

Mats Holm

070 942 14 30

Larmlistan

Anders Rehn

076 890 68 51

Historiegruppen

Kerstin Paulsson

070 302 08 39

Torgny Bergström

073 412 00 88

Torgny Bergström

073 412 00 88

Lars Sumner

070 624 44 63

Carin Olsson

072 392 60 10

Boel Areskoug Bengtsson

070 666 19 58

Redaktionsgruppen
Trafik- o Miljögruppen

skeldervikens
_byalag

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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Swisha
Medl.avg.
75 kr/år/fam.

Skeldervikens Byalag www.skelderviken.se

