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Havängs Museiförening

Medlemsblad

Föreningen fyller 20 år –
nu blickar vi framåt
***
Ordförande har ordet
I november 1985 bildade en grupp
eldsjälar Skepparpsåns Museiförening.
Syftet då var primärt att rädda den
rivnings hotade Lindgrens Länga.
Längan skulle bli det informationscentrum för
området som det så länge funnits behov av.
Föreningen skulle vara en intresseorganisation för
"värnandet av Havängsområdets särprägel och
ursprungliga identitet".
Området utgör en knutpunkt för tre
naturskyddsområden: -Verkeåns naturreservat,
naturreservatet Vitemölle strandbackar och
Havängs naturskyddsområde samt Ravlunda
skjutfält.

Ett par tusen frivilliga arbetstimmar senare stod
Lindgrens Länga färdigrestaurerad 1989 och den
första etappen i drömmen om Havängs Utemuseum var lyckligen i hamn. Flera var
engagerade i arbetet, men det går inte att blicka
tillbaka utan att nämna Eva och Eve Ask som
primus motor i verksamheten. Ett varmt tack till
er alla för att ni såg vad som behövdes göras och
dessutom gjorde det!

MAJ 2008
-Tjugo år och hundratusentals nöjda besökare
senare står det klart att intresset för Havängsområdet fortsätter att öka, och värnandet om dess
särprägel är om möjligt viktigare än någonsin.
NOVEMBER
-Tjugo år senare omfattar
Havängs2007
Utemuseum
också Stenörens ålabod, nu renoverad och fin
med halmtäckt tak. En skylt med information om
boden och ålafisket utarbetas tillsammans med
Regionmuseet i Kristianstad och ska vara på plats
till nästa säsong.
-Tjugo år senare, nästan på dagen, hälsar vi alla
medlemmar välkomna till föreningens nya
medlemsblad. Vi hoppas att det första numret
speglar en förening med ett stolt förflutet och som
nu blickar framåt. Grunden för bladet är lagd
- nu är vi mycket intresserade av få ta del av
synpunkter och idéer för att göra det än nu bättre!
Styrelsen planerar också en egen hemsida för att
informera om verksamheten och underlätta
kontakten med medlemmarna.
Internet har blivit en naturlig plats för att ge och
söka information. Vem "googlar" inte i dag när
man vill veta mer om något! Med hjälp av dagens
teknik blir den, hoppas vi, ett viktigt komplement
till det informationscentrum som började i
Lindgrens Länga.
För att binda samma begreppen Havängs Utemuseum och Havängsområdet som fokus för vår
verksamhet blev det därför alltmer uppenbart att
föreningens namn mer påtagligt borde förknippas
med Haväng. Få vet vad Skepparpsån är, än
mindre att det faktiskt är namnet på den del av
Verkeån som möter havet - just vid Haväng. Efter
ingående diskussioner beslöt därför styrelsens att
föreslå årsmötet att byta namn på föreningen till
Havängs Museiförening.

Under de tjugo år som gått har Länsmuseet,
numera Regionmuseet i Kristianstad, såväl som
Region Skåne, varit en viktig partner i
föreningens verksamhet.
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Ordförande har ordet
Glimtar från Årsmötet.
Föreningens årsmöten drar numera många
medlemmar och årets var inget undantag. Vi var
ett 60-tal som infunnit oss på backarna framför
Lindgrens Länga den 17 juli.
Årets kanske viktigaste fråga var styrelsens förslag
att byta namn från Skepparpsåns Museiförening
till Havängs Museiförening. Förslaget fick ett
100%-igt stöd av medlemmarna. Vi är övertygade
om att det är ett utmärkt beslut:
-”namnet” Havängs Museiförening
representerar väl föreningens verksamhet, är
välkänt och står för något utomordentligt positivt,
är lättare att komma ihåg och gör det enklare att
sprida information om verksamheten-.

militären en mycket liten styrka som kommer att
ingå i en europeisk insatsstyrka. Det ställer stora
krav på såväl personal som utrustning. Utbildning
är av största vikt och man måste kunna öva under
realistiska förutsättningar vilket innebär att såväl
Revinge som Ravlunda kommer att behövas
under överskådlig framtid.
Enligt Bo Hansson så är dessa två skjutfält de
som kommer att finnas kvar längst.
-Att det råder delade meningar om skjutfältet och
militärens verksamhet är välkänt, därför tycker vi
att det är viktigt att vi har en dialog med militären
- både fortifikationsverket som äger skjutfältet
och P7 som brukar det Vi har därför tagit initiativ
till ett möte där vi kommer att prata om de frågor
som berör alla oss som bor i närheten av
skjutfältet eller som utnyttjar det som
strövområde eller badplats-.
***

Svenskt-Brasilianskt på årets
Havängskväll.

Aktuella frågor

Efter årsmötet bjöd Mats Edéen och Tina
Quarterly, två av Sveriges mer namnkunniga
folkmusiker, på läcker internationell musik-alisk
blandning. Ett 120-tal pic-nicande,
kaffedrickande nuvarande och blivande (hoppas
vi!) medlemmar fyllde Lindgrens Backar och njöt
i fulla drag av rusiga rytmer och en härlig
Havängskväll.

Militären stannar på Ravlunda skjutfält.
Den 7 augusti var det så dags för årets
Havängsvandring. Ett 80-tal intresserade
samlades vid Offerlunden för att höra vad kapten
Krister Alriksson, skjutfältschef, och
överstelöjtnant Bo Hansson, stf Regementschef
för P7, hade att säga om militärens framtid och
om Ravlunda skjutfälts roll i denna.

När Ravlunda skjutfält kom till så var
försvarets roll att kunna möta en invasion
österifrån och att kunna stå emot denna
tillräckligt länge för att hjälp skulle hinna komma
västerifrån. För att klara detta behövdes stora
styrkor. Därför utbildades och övade cirka 40.000
man varje år långt in på 80-talet. Idag utbildar

Kommersiellt event i naturreservatet vid
Stenören.
Måndagen den 22 augusti anordnade Hälsoriket,
ett dotterbolag till Klingheims Sport i
Kristianstad, ett heldags event i Vitemölla
strandreservat på vandringsleden omedelbart
norr om Stenören.
Ett 150-tal personer cyklade mountainbike,
paddlade kajak, plockade växter, gick på
poängpromenad och utspisades med såväl med
mat som orkesterunderhållning i ett jättetält.
Såväl mat som all annan utrustning
transporterades ner till Stenören med lastbil
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vilket krävde en hel del körande i naturreservatet.

Medlemmar

Flera av våra medlemmar har hört av sig till
styrelsen, någon undrade om vi var inblandade.

Bibehållen medlemsavgift

Så var naturligtvis inte fallet, vi tycker som de
flesta att det är direkt olämpligt att ordna något
sådant just i ett naturreservat, som har skapats
för att skydda en säregen natur och som för övrigt
även är ett ”Natura 2000” område.
Länsstyrelsen hade emellertid gett tillstånd till
evenemanget. Vi anser att det är ett olyckligt
beslut som riskerar att urholka respekten för de
regler och lagar som gäller i ett naturreservat och
har därför beslutat att formellt överklaga
Länsstyrelsens beslut för att liknande event
förhoppningsvis inte ska upprepas framöver.
Styrelsen kommer också kontakta Läns-styrelsen
för att på ett konstruktivt sätt diskutera
användningen av området.

***

Nya styrelsen
Ordförande Lars Holmqvist ( 1 år, omval )
Ordinarie ledamöter
Sekreterare Chritina Drotz ( 2 år, omval )
Agne Brogårdh ( 2 år, omval )
Jan Jonasson ( 1 år, nyval )

Medlem

80 kr

Familjemedlem

20 kr

Ständig medlem

800 kr

Sugen på att hjälpa till?
Som ni vet bedrivs verksamheten helt idéelt och vi
är därför beroende av medlemmar som vill vara
med och hjälpa till. Är du bra på att snickra eller
måla, hjälpa till med trädgårdsarbete eller
utskick, etc?
-Hör gärna av dig till Styrelsen om du vill vara
med och fixa!

Vi behöver bli fler!

Aktuella frågor

Kassör Gunnar Persson ( 1 år, omval )

Vid årsmötet beslöts att medlemsavgifterna skulle
förbli oförändrade, vilket innebär:

Eftersom vår huvudsakliga inkomst är
medlemsavgifterna så är vi också beroende av
antalet medlemmar. Dels är det stimulerande om
vi blir fler, dels skulle det kännas tryggare för
verksamheten eftersom kostnader för t.ex el,
försäkring och underhåll ständigt ökar.Vi vet att
verksamheten är uppskattad, vi har mer än 10
000 besökare i Lindgrens Länga per år. Säkert
skulle en del av alla dessa tycka det var trevligt att
också bli medlem för det facila priset av 80
kronor! Känner du någon som skulle vilja vara
med, så hör av dig med namn och adress, så
skickar vi information om föreningen och om
medlemskap.

Suppleanter
Karin Belfrage ( 1 år, omval )
Gösta Bengtsson ( 2 år, nyval )

och vi beräknar vara igång i början av år 20

Revisorer
Ordinarie
Örjan Svensson och Hans Liljekvist
( 2 år, omval )
Suppleant

Föreningens hemsida, webbadressen
kommer att bli:
www.havangsutemuseum.seAktiviteter

Jan-Erik Bornelid ( 1 år, nyval )
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***

….nu samlas kärleksrusiga havsöringar i Verkeån. När höstregnen kommer och
vattennivån stiger hoppar de ystert i Öradekarsfallen…..

Foto: Kalle Karlsson 26 oktober 2005.
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