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SKÄLDERVIKEN - POMONA - LUNTERTUN

Gamla hamnen i Skälderviken
Vi vill bevara och förnya ett för oss alla mycket viktigt område. Det har blivit ett 
Ängelholmsförslag. Hela förslaget läser du i denna Hamnpost. Sen går du in 
på kommunens hemsida och talar om vad du tycker om förslaget.
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Hamnposten nr 1 - 2023 Årgång 25
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. 

Ring klocka ring… 
Nyss ringde klockorna och 2023 
har gjort entre. Så här års drömmer 
många om tystnad och lugn och an-
dra om nya tag och äventyr. Barnen 
vill ha snö, isbanor och pulkaback-
ar och många föräldrar detsamma 
för att barnen ska lockas att gå ut 
och aktiveras. I vår lilla by kanske de 
spontana träffarna sker mer sällan så 
här års och längtan efter umgänget 
växer ju närmare våren vi kommer. 
Personligen älskar jag alla årstider 
och tar gärna med mig familjen till 
byns olika träffpunkter. Det kan vara 
ett kalldopp på udden, korvgrillning 
i Gamla hamnen eller kojbygge i  
Valhallsskogen. Att bara ta sig ut på 
en promenad kan generera glada mö-
ten, ett hej, ett leende, en fråga; hur 
mår du? som smittar av sig och gör 
oss alla gott. 

Vi har fina miljöer runt omkring oss 
som bjuder in till samkväm och det 
känns så tryggt att vi har varandra, 
grannar och vänner. Aktivitetsgrup-
pen skapar möjlighet för alla att träf-

fas vilket är viktigt då alla spontant kan ta 
sig ut för att ses. Träffarna är alltid gratis 
och det gynnar och öppnar upp för nya 
möten. 

Tack till alla grupper, styrelsemedlem-
mar, föreningar och samarbetspartners 
som med stort engagemang ger extra liv 
till byn. Ni bidrar till gemenskap, trygg-
het och glädje, det värmer in i själen att 
få dela denna lilla plats på jorden tillsam-
mans med er!

Varmt tack till Ängelholms kommun 
som förgyllde vårt torg med gran och 
marschaller. Gott samarbete! 

Vi i byalaget vill uppmuntra dig att vara 
med i vårt glada gäng. Anmäl ditt intres-
se till gruppernas kontaktperson som står 
listade på Hamnpostens baksida. En kan 
inte göra allt men alla kan göra något. 
Tillsammans är vi Skälderviken, Pomona 
och Luntertun! 

Gott Nytt År och kärlek till byn

Jonna Karlsson
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Årsmöte söndag 12 februari kl 14 ÄSSS klubbhus.
Sedvanlig genomgång av årsmötesdagordningen som finns att läsa på vår hemsida 
- Om oss - Stadgar. 
Under Verksamhetsberättelse kommer alla grupper att berätta om sitt arbete.
Genom ICA Källans försorg bjuder vi på kaffe, te och saft och en bulle.
Hjärtligt Välkomna!

Cafe tisdag 21 mars kl.14, 
Församlingshemmet 
i Skälderviken.
Parkingenjör 
Annica Jörgensen berättar 
om kommunens arbete med 
skötsel, underhåll och pla-
nering av våra gemensamma 
ytor i Skälderviken, Pomona 
och Luntertun.

Cafe tisdag 25 april kl 14, 
Församlingshemmet i 
Skälderviken.
Kerstin Paulsson och 
Torgny Bergström från 
Historiegruppen berättar 
om bebygelsen längs 
Hotellvägen. Här låg 
bland annat Turisthotellet. 

Våra parker och grönområden

Hotellvägen

Årsmöte
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Ett värdefullt område med mycket 
historia och många möjligheter. 
1856 var pirarna färdigbyggda och 
några år av livlig handelstrafik tog 
vid. Järnväg och bättre vägar ersatte 
handelsfartygen och i slutet av 
1800-talet var det turism som 
präglade Engelholms hamn. 
Turbåtar, linfärja och från 1934 bron 
till stora stranden gav liv och rörelse 

Gamla hamnen i Skälderviken
-Trafik  
-Växtlighet 
-Tillgänglighet

Vårt Ängelholmsförslag

åt hamnen, åtminstone sommartid.
Det är fortfarande mycket liv och 
rörelse i Gamla hamnen, numera 
hela året. Kattegattsledens tillkomst 
har gjort att ännu fler har fått upp 
ögonen för platsen.
Skötseln av området sker inte på ett 
sådant sätt att områdets möjligheter 
tas till vara. Skeldervikens 
Byalag har i många år påpekat det 
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men insett att det nu är dags att se 
till helheten och vi har därför 
arbetat fram ett förslag – 
vårt Ängelholmsförslag.
Vi är naturligtvis angelägna om 
hela området Gamla hamnen – 
Hunnabadet men begränsar oss nu 
till ”brofästet” och hamnplan, se 
kartan.
Trafik
Vi vill att det åter blir tillåtet att 
köra bil ner till hamnen och parkera 
på markerade platser.
10 platser plus 3 handikapplatser. 
Parkeringen ska vara tidsbegränsad.
Det ska vara tydligt att parkering 
utanför parkeringsplatserna inte är 
tillåten.
Segelvägen mellan ÄSSS sjösätt-
ningsramp och Gamla hamnen är 
smal och det ska skyltas vid ÄSSS 
sjösättningsramp att bilar ska ta hän-
syn till gående och cyklister. Fler mö-
tesplatser kan öka trafiksäkerheten.
Förbud för husbilar och husvagnar 
att köra vidare efter ÄSSS sjösätt-
ningsramp.
Efter bommen vid Fyrhustunneln 
är Segelvägen endast GC-väg. De 
som har stugor får köra till sina 
stugor.
Växtlighet
Historiskt har inte buskar och 
träd tillåtits sticka upp. Vi tycker 
att området vinner på en sparsam 

och lågmäld växtlighet. Vresrosens 
utbredning ska begränsas.
Tillgänglighet
Öppet och välkomnande.
Ett gångstråk längs hela piren så att 
det är lätt att ta sig fram för brygg- 
ägarna och alla andra.
Gångstråket fortsätter förbi Fyr-
huset och är den enkla vägen till 
Fyrplatsen.
Höga vattenstånd
Vi tror att det går att minska skador 
på mark och markbeläggning vid 
höga vattenstånd genom att bygga 
en barriär/mur mellan gångstråket 
längs piren och hamnplanen. Val av 
markbeläggningsmaterial är också 
viktigt.
Sittplatser
Att sitta och se ut över åmynningen 
och stora stranden, ensam eller i 
sällskap, är alltid en upplevelse. 
Vi vill att det ska finnas bänkar och 
bord på fler platser.
Slutkläm 
Detta är som sagt ett förslag. Vi ser 
fram emot att tillsammans gå ige-
nom de olika delarna och diskutera 
utformning, material, genomföran-
de och framtida skötsel.
Skeldervikens Byalag 
Boel Areskoug Bengtsson, 
Torgny Bergström, Rolf  Nilsson
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1. Ny skylt vid ÄSSS sjösättnings-
ramp som uppmärksammar 
bilister på att de ska ta hänsyn 
till gående och cyklister. 
Förbud för infart av hus- 
bilar och husvagnar

2. Två nya mötesplatser på vägen 
från hamnen, ska göras lite 
grundare än en vanlig mötes-
plats, så att de inte kan använ-
das till parkering

3. Ny sittplats med bänkar med 
utsikt mot Rönne å och  
hamninloppet

4. Trappa och gångväg ner till nya 
sittplatsen

5. Bilparkering med markerade 
platser, och med tidsbegräns-
ning

6. Stödmur med räcke, för att 
ta upp höjdskillnad upp mot 
Segelvägen

7. Cykelparkering

8. Bef. sjösättningsramp med räls

9. Ny gångväg, handikappanpas-
sad, ner till ny sittplats och till 
nya bryggan och öppna platsen 
väster om Fyrhuset 

10. Vändplats, hamnplan

11. Berså med sittbänkar

12. Bilparkering för bilar med han-
dikapptillstånd

13. Bef. vägbom flyttas hit

14. Cykelparkering

15. Ny dragning av väg till bef. 
gång- och cykelväg ner till öpp-
na platsen väster om  
Fyrhuset

16. Förbättrad bef. gångväg ner till 
Fyrhuset

17. Tomtgräns --- streckad linje



7

Nu ska du tala om vad du tycker!
Vi i Skeldervikens Byalag vill veta. Politiker och tjänstemän i kommunen vill veta.
Gå in på kommunens hemsida: www.engelholm.se , Ängelholmsförslaget. 
Ett enkelt sätt att vara delaktig!

Skeldervikens Byalag  Gamla hamnen-gruppen
Boel Areskoug Bengtsson, Torgny Bergström, Rolf  Nilsson
Tore Rosengren, Lars Flodmark, Bengt Andersson Svisse Nilsson, 
Thomas Svensson, Ann-Britt Olsson, Johan Bengtsson



8

Spänning, ljus och julmys
Spökvandring
En kväll i november änd-
rade Valhallsskogen skep-
nad. In flyttade häxor, 
spöken och andra läskiga 
typer. Spöken svävade i 
träden och ett och annat 
skrik hördes från skogen. 
Ficklampornas strålar fick 
reflexerna att glimma. Bar-
nen hittade ordet spök- 
historia ganska lätt, medan 
de vuxna hade stora pro-
blem med skelett som var 
svaret på gåtan. Eldfatet 
som scouterna stod för 
lyste upp mål- och start-
området i ett mysigt sken. 

Skälderviken lyser
Lykthjärtat på torget 
runt nallarna fylldes 
snabbt med lysande 
lyktor i alla olika fär-
ger och former. Lyk-
torna var ett kreativt 
samarbete med fritids 
på Errarps skola för 
att lysa upp i mörk-
ret. Ett ljus i mörkret 
som förmedlade en 
känsla av samhörighet 
och värme till alla i vår 
närhet. En samhörig-
het och gemenskap 
som även kändes av 
på torget.
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Jul i Skälderviken 
Granen stod så grön och grann på 
torget. Ringen runt granen växte 
sig större och större samtidigt som 
musiken ljöd ut från högtalarna och 
sången från de som dansade ökade. 
Mormors lilla kråka, Vi äro musi-
kanter och Tre små gummor var 
bara några av alla låtar som sjöngs. 
Dansen kring granen avslutades 
som sig bör med raketen. Tänk att 
därefter kom tomten på besök och 
hade säcken fylld med godispåsar 
från ICA Källan. Scouterna höll 
igång grillen på torget samtidigt som 
SIF sålde lotter och SIFFA Loppan 
hade ställt fram loppisbordet. Inne 
i församlingshemmet fanns det fika 
och lottförsäljning. Där var också 
det lika välbesökta pysslet där de 
flesta dekorerade en pepparkaka och 
gjorde sig en smällkaramell.

Vill rikta ett stort TACK till alla som har varit och deltagit i våra aktiviteter som vi 
i Aktivitetsgruppen har anordnat. Så roligt att det vi gör är uppskattat! För att vi 
ska kunna fortsätta med dessa aktiviteter behöver vi DIN hjälp! Är du intresserad 
av att hjälpa till och vara delaktig i aktivitetsgruppen så hör av dig!

Johanna Scotte

Anna ville så gärna få en kram av 
tomten - och det fick hon.
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100-åringen från Skälderviken 
reste med sin konst ut i stora världen
Gullan Rosdahl är genuin Skälderviksbo
men bor numera i Loiredalen nere i Frankrike
Huset på Centralvägen i Skälderviken, 
där Gullan Rosdahl växte upp, låg gan-
ska ensamt ute på fäladen. Det byggdes 
1917 av danskar som hade det som sitt 
sommarhus. Gullans föräldrar köpte 
huset 1924 och familjen blev verkligen 
Skälderviksbor med mycket kontakter, 
släkt och vänner. Redan som barn visa-
de hon sin förmåga att teckna.
- Jag var så koncentrerad när jag teckna-
de att mina föräldrar fruktade att jag var 
döv, berättar Gullan.
Som 15-åring gick hon i en skola för 
reklamteckning. På den tiden fotografe-
rades inte till annonser utan de ritades. 
I 15-årsåldern skrev hon artiklar och 
sagor i Dagens Nyheter där hon också 
illustrerade sagorna.
När Gullan var 18 år gammal började 
hon på Otto Skölds målarskola i Stock-
holm. Det var en ansedd skola där hon 
fick utlopp för sitt måleri.
- Det var underbart att komma till 
Stockholm, säger Gullan. Jag fick lära 
mig så mycket och jag minns hur jag 
träffade goda vänner och eldade i kami-
nen i lägenheten på söder. En av dem 
som var med var Nils Ferlin och vi läste 
dikter.
Efter andra världskrigets slut ville Gul-

lan ut i världen och reste till Frankrike.
- Jag längtade ut i vida världen, berät-
tar Gullan. Det var inte så vanligt då 
att speciellt kvinnor åkte ut på det sät-
tet. 1949 flyttade jag till Frankrike där 

Gullan fotograferad i somras när hon 
som 100-åring fattar tag i penslarna 
och målar.
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jag utbildade mig ett 
år vid André Lhotes 
akademi i Paris.
Det var många skan-
dinaviska konstnärer 
som utbildade sig 
vid akademin i Paris. 
För några år sedan 
anordnades en ut-
ställning i Stockholm 
som dokumenterade 
alla konstnärer som 
gått där. En tjock bok 
berättar om konstnä-
rerna, och där finns 
Gullan med.
Livet i Paris var spän-
nande. Ofta var bro-
dern Lennart med 
och Gullan minns hur 
de bodde på hotell. 
Det var naturligtvis 
dyrt och för att dryga 
ut pengarna köpte de 
rostade kastanjer och 
kokt potatis på gatan 
och tog med upp till hotellet och åt där.
Från Frankrike gjorde Gullan studiebe-
sök till Italien som ju alltid var ett vik-
tigt steg i en konstnärsutbildning. Efter 
Italien följde Nordafrika, Tunisien, där 
hon upptäckte ett nytt ljus och annor-
lunda färger mot Sverige. Tunisien var 
då en fransk koloni och det var det som 
gjorde att Gullan åkte dit. 
Gullan kom tillbaka till Sverige och 
bildade familj tillsammans med sin man 
Stig Herrström. Stigs far Einar var en av 
dem som tillsammans med flera grun-
dade Lingvallen. Einar var gymnastik-
direktör men satsade på Lingvallen på 

somrarna. Därför var Stig där på som-
marloven. Familjerna Herrström och 
Rosdahl kände varandra och det var på 
det sättet han träffade Gullan.
Gullan och Stig gifte sig 1953 och bo-
satte sig i Helsingborg, Lund och senare 
Stockholm. På somrarna fanns de alltid 
på plats i huset på Centralvägen i Skäl-
derviken. Stig var en mycket skicklig 
matematiker och var dessutom en av 
Sveriges bästa schackspelare. Stig avled 
för något år sedan.
1959 fick Stig ett erbjudande om arbe-
te nere i Paris och familjen flyttade ner. 
Samma år flyttade Lennart och Sigbritt 

Vid tekannan. Oljemålning på duk, 1954
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Rosdahl ner och båda familjerna bodde 
sedan i Frankrike och tillbringade som-
rarna i Skälderviken.
- Jag får navigera mellan två språk och 
två kulturer, men det är så fantastiskt att 
få komma hem till Sverige. Numera bor 
jag enbart i Frankrike, berättar Gullan. 
Gullan har varit oerhört produktiv 
under sin långa tid som konstnär och 
konstnärskapet har gått i arv. Hennes 
son Pontus Carle och dottern Made-
leine Herrström är båda framstående 
konstnärer. 2015 hade de alla tre en 
uppmärksammad utställning i Krappe-
rups konsthall. 
Pontus framhåller också att detta att 
måla har varit av avgörande betydelse 
för mamma Gullan.
- Min mamma målar som man andas, 
säger Pontus. Det är ett franskt uttryck 

och det menas att målandet är så natur-
ligt, det är ingen ansträngning.
Det har blivit många utställningar och 
stora framgångar genom åren. Både 
utomlands, i Stockholm och ute i vårt 
land har hon haft uppmärksammade ut-
ställningar. Och hennes verk har köpts 
in av de stora konstmuseerna, bl.a. Na-
tionalmuseum och Moderna Museet 
i Stockholm. I våra trakter har Gullan 
haft utställningar bl.a. på Krapperups 
konsthall, Galleri Moment och på Gal-
leri SolLång.
Så sent som i sommar visade Gullan 
upp sina konstverk vid en utställning i 
Paris med många av hennes verk från 
1950 till 1978 i samband med hennes 
100-årsdag.
Gullans måleri bygger mycket på känsla. 
Första intrycket är abstrakt konst, men 

Komposition med figurer och fåglar i ett landskap. Olja på duk, 1954.
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Jan Roth

ganska snart upptäcker man figurer, 
blommor, musikinstrument och mycket 
annat. Ljuset återspeglas i konsten och 
färgerna är av största vikt. Hennes ut-
ställning hos SolLång hade det passan-
de namnet ”Färg och fantasi”.
- Jag använder inte skisser utan jag må-
lar direkt på duken, det blir som en för-
längning av tanken, säger Gullan.
Konstnärskapet är brett, Gullan nöjer 
sig inte enbart med konstverk på duk. 
Ett annat av hennes uttryckssätt är ob-
jekt bestående av trätuber som sedan 
målas och som bildar ett fint komple-
ment.
Ännu i dag, vid 100 års ålder, händer 
det rätt ofta att Gullan tar tag i penslar-

na och förfärdigar kanske några akva-
reller. Kärleken till konsten finns kvar 
och det skänker glädje till Gullan och 
många konstälskare. Så i det stora huset 
nere i Chinon i Loire-dalen lyser flitens 
lampa också 2022.
En fast punkt under nästan alla år har 
varit Skälderviken. Vår lilla by har gett 
Gullan harmoni och inspiration för sitt 
konstnärskap som så många har kunnat 
glädja sig åt inte bara i Sverige utan ut 
över världen.

Komposition i rött. Olja på duk, cirka 1965.

Gullan Rosdahl, f. 1922, dotter till 
Olga och Carl Rosdahl, Skälderviken.
Numera bosatt i Chinon, Frankrike.
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Flera personer har hört av sig till Byala-
gets Historiegrupp om ett mödrahem, 
som funnits på 30-talet och senare. Per-
sonerna har själva bott som spädbarn 
på hemmet och vill veta var det låg. 
Kanske är det intressant för läsaren av 
Hamnposten att få reda på detta.
Villa Hoppet på nuvarande Lövängs-
vägen byggdes i början på 1900-talet 
av källarmästaren på Hotell Hoppet, 
Adolf  Linderoth. I denna stora villa 
bodde han till 1934. Skånska Barnavårds-
förbundet fattade beslut om att köpa 
villan. Den ansågs perfekt som ett hem 
för mödrar med späda barn. Villan hade 
fyra rum och kök på nedre botten och 
en rymlig källare. Övervåningen be-
stod av fem stora ljusa rum. Villan var 
dessutom utrustad med elektriskt ljus, 
vatten och värmeledning.  Här fanns 
också en större köks- och fruktträdgård 
med en areal på 5 000 kvadratmeter,  

ekonomibyggnader med mera.
Mödrahemmet var avsett för 12 mödrar 
med deras späda barn, eventuellt några 
extra barn. Barnen var tänkt att stanna i 
6 till 9 månader.
Någon gång in på 50-talet slutade man 
att använda Mödrahemmet och verk-
samheten flyttades till Lund.
Villa Hoppet har sedan dess åter an-
vänts som en privatvilla.

Kerstin Paulsson

Hoppet för späda barn
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Historiegruppen har som sin huvud-
uppgift att dokumentera det som varit, 
bilder och berättelser.
Grunden till det material vi har nu 
är alla bilder som Lennart Rydberg 
genom åren samlat på sig. I början på 
2000-talet fotograferade han en hel del 
själv, bilder som redan är historiska och 
har stort värde för oss som tycker det 
är intressant att föjlja förändringarna i 
vårt samhälle.

Nu fotrsätter vi med fotogeaferandet. 
Historiegruppens Thomas Andersson 
(bilden) har tagit på sig den uppgiften.
Många nyinflyttade frågar oss om vi 
har gamla bilder på deras hus, det har 
vi många gånger,då är roligt att kunna 
dela med oss.
Har du någon bild som du vill dela 
med dig av så lånar vi och scannar den.

Historiegruppen

Vi foto-
graferar 
hus och 
miljöer

Hotell Skelderviken 
är en miljö som totalt 
förändrats
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Sällskapet Isbitarna bildades 1968 av en 
grupp herrar som förstod nyttan och 
charmen av att basta och bada i havet 
året runt. De hade under några år an-
vänt bastun som då fanns på den gamla 
badanläggningen ”Simba”, som låg på 
ängen i närheten av Klitterhus.
Simba lades ner i mitten/slutet av 
1960-talet och då lyckades herrarna få 
tillgång och få ta hand om en stuga som 
varit kansli där. Det var påpassligt gjort 
och de gjorde om den, så där blev bastu 
och ändamålsenliga faciliteter. Den har 
sedan dess vårdats ömt av Sällskapet, 
som både renoverat och skött underhåll 
samt drift.
Från början beslutades om max. 30 
medlemmar (endast män). Redan tre 
år senare (1971) utökades max-antalet. 
Därefter har ytterligare utökningar skett 
och idag är det max 50 per sektion (da-
mer/herrar) som får vara medlemmar.
Så sent som i mars 2019 blev damsek-
tionen Iskristallerna fullvärdiga med-
lemmar med rösträtt på årsmöte samt 
ordinarie ledamöter i styrelsen. Tradi-
tionerna är starka men generationsskif-
ten innebär moderniteter som borde 
vara självklara.
Medelåldern bland medlemmarna till-
hör den högre skalan men under senare 
år har viss föryngring och lite av gene-
rationsskifte skett.
Sällskapet har en styrelse som sköter 
om verksamheten och ser till att tradi-
tionerna upprätthålles på ett lagom och 

Sällskapet Isbitarna 
– trivsel och gemenskap
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hållbart sätt. Lite modernisering sker 
givetvis men traditionerna är starka och 
så tycker medlemmarna att det ska vara. 
Bland annat kommer återkommande 
förslag angående den fantastiska du-
schen som finns, eftersom det aldrig har 
funnits varmvatten. Hittills har alla för-
slag ang. varmvatten röstats ner, mycket 
av traditionella skäl men även av prak-
tiska och ekonomiska.
Dagens situation med stigande elpriser 
etc. är naturligtvis en stor utmaning för 
ett litet sällskap som är beroende av 
fungerande bastuaggregat etc. Men vi 
har nyss klarat av den ännu större ut-
maningen, som pandemin innebar och 
vi ser ljust på framtiden, med många 
kreativa och innovativa personer invol-
verade. Tilläggas bör att allt sker på ide-
ell basis och den traditionen hoppas vi 
ska bestå för all framtid.
Externa krafter planerar att bygga ett 
kallbadhus men det ska förhoppnings-
vis inte påverka Sällskapet Isbitarnas 
existens, stuga och mysiga tillvaro.
Avslutningsvis kan tilläggas att det går 
att hyra Isbitsstugan även för externa 
personer och grupper, under ordnade 
förhållanden inom gällande ramar.
Varma kallbadshälsningar, för fortsatt 
trivsel och gemenskap.

Jim Brithén, 
jim.brithen009@gmail.com
Eva-Lisa Persson, 
evalisap@hotmail.com
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www.tryckservice.nu

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

• Affischer  • Broschyrer  • Kataloger  • Visitkort  • Produktblad  • Menyer  • Prislistor  • Foldrar  • Skyltar

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 kvali-
teten. 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, broschyrställ 
m.m. 
– Prova oss och prova på digitaltryckets möjligheter, 
vi lovar att du kommer att bli positivt överraskad.

Ung efter 80

● 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

VÄRNA OM DIN SÄKERHET
TECKNA DIG PÅ LARMLISTAN!

Via epost får du – utan kostnad:
SKÄLDERVIKEN, POMONA, LUNTERTUN

Anmäl ditt intresse genom att mejla:  anders.rehn3@gmail.com

Hemsidan  www.skelderviken.se
Tekniken springer ifrån oss. Vår hemsida 
som vi var mycket nöda med klarade 
inte den senaste PHP-uppdateringen. 
Nu visas en ganska enkel sida på 
www.skelderviken.se. Allt tidiga-
re inlagt materal finns med..I Arkiv 
finns artiklar och protokoll. Om oss 

innehåller allt om Skeldervikens Byalag. 
Och så kan man läsa alla Hamnpostar i 
pdf-format.
Vi ska jobba lite med hemsidan under 
våren och då ska vi också försöka få 
med blider från förr och nu.

Redaktionsgruppen
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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
Redaktionsgruppen 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

Swisha
Medl.avg. 

75 kr/år/fam.

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. 

Skeldervikens Byalag  www.skelderviken.se


