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HAVÄNGS MUSEIFÖRENING
MEDLEMSBLAD
havet har inte heller pressat på, vilket
gjort det svårt för havsöringen att ta sig
upp i Verkeån. Efter de senaste veckornas regn har vattnet i ån stigit vilket gör
det möjligt för öringen att hoppa upp
över fallen och ta sig vidare genom
Verkeåns stora vattensystem.

Ålfiske….
full aktivitet i Vitemölle hamn..

Planeringen för nästa vår och sommar
är i full gång, samtidigt som vi vinterbonar Lindgrens Länga och Stenörens
ålabod. Det finns flera goda uppslag till
2007 års aktiviteter, som vi kommer
tillbaka till i nästa medlemsblad.

..en viktig del av kustens karaktär som får
leva vidare..
Ordförande har ordet
Den första snön kom redan i början av
november till Haväng och det blev ett
abrupt avslut på den långa och varma
hösten, som gett rekordstor äppelskörd.
Det milda vädret kom senare tillbaka
och har gjort livet enklare för ålfiskarna.
Då det egentligen bara varit en större
höststorm att tala om. Vågorna från

Just nu pågår också diskussioner mellan
Länsstyrelsen, Kommunen och Vägverket om en eventuell cykelväg genom
naturreservatet mellan Haväng och
Vitemölla. Vi har påbörjat diskussioner
med myndigheterna och har bra
kontakter med länsstyrelsen. Vår uppfattning är att dessa planer riskerar att
förstöra den unika miljön som så många
människor njuter av, och som vi anser
vara tillgänglig för alla redan idag. Vi
kommer att diskutera detta också med
Lejeföreningen i Vitemölla, som vi
hoppas och tror har samma uppfattning
i frågan.
Aktiviteter
Årsmöte
Lördagen den 15 juli höll föreningen sitt
första årsmöte som Havängs Museiförening. Som valigt bjöd kvällen på
underbart
väder
och
ett
80-tal
medlemmar
hade
tagit
plats
på
Lindgrens backar.
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Styrelsen fick fullt stöd för klargörandet
och utvecklingen av föreningens Syfte.
Våra medlemmar tycker det är viktigt
att vi aktivt deltar i diskussionerna med
myndigheter
och
andra
intresseföreningar för att värna områdets
särart. Det är viktigt inte minst nu när
trycket på området kring Haväng ökar.
Styrelsen fick också en ny ledamot vid
årsmötet; Karin Belfrage slutar efter
många år för att helhjärtat kunna ägna
sin fritid åt familj och småbarn. I
hennes ställe kommer nu Jacob, också
han Belfrage från Havängen. Säkert
kommer Jacobs' nyligen avslutade
studier i arkeologi att vara till glädje för
föreningen.
Föreningens Syfte i sin helhet, såväl
som övriga Årsmöteshandlingar och
Protokoll finns utlagt på vår hemsida.
Havängskväll
Årsmötet avslutades med vår traditionella Havängskväll. Sigge Cederlund,
stor estradör och Piratenvän, och
musikaliska "Äpplet i lomman" med bl. a
Gustav Mandelmann från Södra Rörum,
lockade
drygt
200
entusiastiska
besökare. Sigge öste fängslande ur sin
rika fatabur av Piraten anekdoter och
lockade både till skratt och till
eftertanke. Den gode Fritjof Nilsson –
han Piraten - hade i sanning många
sidor.
"Kollekten" gav ovanligt god utdelning
denna kväll – föreningen fick in nästan
1250
kronor
i
bidrag
till
underhållningen. Stort tack för det!

Sigge Cederlund underhåller med skratt i den
ljumma Havängskvällen.

Havängsvandring
"Ravlundaheden – från forntid till nutid"
var den publikdragande titeln på årets
Havängsvandring. Nils Malmer, professor i växtekologi och sakkunnig i
Havängsrådet guidade runt och berättade om hedens utveckling under
århundradena.
Intresset för vandringarna ökar ständigt, vilket vi tycker är ett gott betyg åt
programmen. I år var deltagarantalet
"all time high" med drygt hundratalet
intresserade åhörare som mötte upp
den 6 augusti. Eftersom vi rörde oss
över stora områden fick vi förflytta oss
med bil och karavanen var lång. Med
disciplinen på topp fungerade arrangemanget utmärkt.
Heden började ta sin form redan vid
inlandsisens avsmältning för mer än
fjortontusen år sedan. Invandringen av
t.ex. hassel, klibbal, ek och ask ett par
tusen år senare bildade snabbt stora
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skogar. Boken kom först för ca 3000 år
sedan.
Det som påverkat hedens utseende allra
mest är människans aktiviteter och de
betade markerna med få träd blev snart
dominerande.
Den
allt
aktivare
skogskötseln och den starkt ökade
exploateringen av de öppna markerna
under
1800-talet
har
förmodligen
inneburit den största förändringen av
Ravlundahedens
landskap
sedan
järnåldern.
Nils Malmers beskrivning av Ravlundahedens utveckling i sin helhet, finns
utlagd på vår hemsida.
Major Gert-Åke Larsson från P7, deltog
också i vandringen och informerade om
militärens användning och skötsel. Det
råder ingen tvekan om att man är
mycket engagerade i att på bästa sätt
skydda och bevara områdets särprägel.
AKTUELLA FRÅGOR
Planer på cykelväg mellan Verkeån
och Vitemölla
Vi
har
fått
kännedom
om
att
Simrishamns kommun och Vägverket
diskuterar att bygga en cykelväg genom
Natura 2000-området längs havet,
mellan Vitemölla och Verkeåns mynning.
Styrelsen har i ett brev framfört
föreningens synpunkter till Kommunen
och till Länsstyrelsen.

Vitemölla. Då området är naturreservat
får inte camping förekomma. Att vandra
längs havet är mycket populärt. Idag
finns det en 4-5 olika stigar att välja på,
som förändras från tid till annan
beroende på hur naturen själv stuvar
om. Cyklar används emellanåt. Även
ridning förekommer.
Med en cykelväg kommer den önskade
förslitningen
på
marktäcket
att
koncentreras till ett mycket begränsat
område och bli mindre på större delar
av området. Utnyttjandet av naturen blir
annorlunda.
Riskerna
med
”nedskräpning” på olika sätt är stor. Kan
man bekvämt cykla genom området blir
det lätt att ta med sig tält, grillar, mm.
Mopedåkning blir svår att hindra. Risken
att Stenörens ålabod används till
övernattning eller smärre arrangemang
är uppenbar. Det öppna användandet
som finns idag får då ändras.
För att lösa en cykelväg mellan Kivik
och Brösarp är det okänsligt att föreslå
att utnyttja ett Natura 2000 område och
den del av sträckan längs kusten som
fortfarande är relativt ”orörd”.

Idag kan området nås i första hand till
fots, delar av området nås med cykel.
Bilparkering
finns
vid
Skepparpsgårdens vandrarhem, Stigelund och
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Det finns andra lösningar för att säkrare
klara cykeltrafiken mellan Brösarp och
Kivik, t.ex. går det att utnyttja befintliga
vägar för att skapa en säker och upplevelserik sträckning till en mycket
rimlig kostnad.
Styrelsen har bett att få ta del av
planerna och kommer att lägga synpunkter på tänkta åtgärder i den
fortsatta processen.
Brevet
till
myndigheterna
tillgängligt på hemsidan.

ger en del nyttiga länkar. Informationen
kommer naturligtvis att utökas efterhand.
Vi vill gärna veta vad du tycker om
sidan, få idéer till innehåll, etc. Hör
gärna av dig med ett E-mall!
Det gör du enklast genom att klicka på
"kontakta @ webbansvarig" på startsidan.

finns

FÖRENINGEN
Medlemmar
Tag gärna med goda vänner, som är
intresserade av Haväng, till föreningens
aktiviteter. Kanske kan man tänka sig
att bli medlem. Ju fler vi är som stödjer
Museiföreningen, desto bättre kan vi
värna Havängsområdets särprägel och
informera om områdets fina natur och
kulturhistoria.
Föreningens hemsida
Som flera av er säkert redan har
upptäckt har Havängs Museiförening nu
en egen hemsida!
Adressen är:
www.havangs-utemuseum.se
Webbsidan ger lättillgänglig information
om hur man hittar till Lindgrens Länga
och Stenören, om föreningens verksamhet och våra aktiviteter. Fina bilder
från omgivningarna är utlagda och vi

Styrelse
Ordförande
Lars Holmqvist
Sekreterare
Christina Drotz
Kassör
Gunnar Persson
Styrelsen:
Ordförande, LarsHolmqvist
Sekreterare,
Christina Drotz
Ordinarie ledamöter
Kassör, Gunnar Persson
Agne Brogårdh
Ordinarie ledamöter,
Jan Jonasson
Agne
Brogårdh
Supplenater
Gösta Bengtsson
Jacob Belfrage

Samtliga foto,
J.Jonasson
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