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Ordföranden har ordet 

Våren har haft lite svårt att komma igång, men 
Museiföreningen har fullt upp med att 
arrangera inför sommaren och att initiera 
aktiviteter av olika slag.  
Länsstyrelsen håller på att utarbeta en 
skötselplan för naturreservatet Vitemölla 
Strandbackar. Bland annat diskuteras 
utglesning och betning av furet öster om 
Stigalund och anläggning av en cykelled från 
Haväng till Vitemölla. Vi följer med intresse 
diskussionerna och följer upp med ytterligare 
information.  
 
Vi försöker också att samordna ett projekt för 
att renovera laxfällorna i Öradekaret och 
samtidigt se till att laxen lättare kan vandra 
upp i Verkeåns system för att leka och på så 
sätt öka den vilda laxstammen i Östersjön.  
 

Tyvärr har vi har haft en del skadegörelse och 
stöld i Lindgrens Länga och ska med hjälp av 
Regionmuséet se till att renovera och 
återställa samtliga montrar som varit utsatta 
för åverkan. Stölden innebär också de böcker 
vi haft liggande för försäljning i längan i stället 
finns att köpa på Vandrarhemmet  och på 
Vägstationen i Brösarp. Det är tråkigt att 
några enstaka individer inte kan låta 
utemuséet vara ifred när så många tusen 
besökare sköter sig perfekt. Men vi tar nya tag 
och tror på ett öppet muséum!  
 
Det är vackert i Haväng nu och vi hoppas 
att få se er där snart och senast till våra 
sommararrangemang som ni kan läsa mer 
om i detta brev. Hjärtligt välkommna och 
tack för ert fortsatta stöd, vi behöver det!  

 

 

Årsmöte 

Kallelse 
Havängs Museiförening håller Årsmöte  
Lördagen den 15 Juli 18.30. 
Plats: Lindgrens Länga 
 
Hjärtligt välkomna!  
 

 
 
Sommarens aktiviteter 

Ni är alla välkomna till sommarens 
Havängskväll Lördagen den 15 Juli.  
Vi börjar 
• 18.30 med  Årsmöte (se ovan) 
• ca 19.00 kåserar Sigge Cederlund om 

Pirantens liv och leverne. Därtill 
musikunderhållning. 

 
 
 



 

Havängs Museiförening 

Kyrkbacken 1, 277 37 Kivik 
Tfn 0414 74016  

Pg 4969030-9 

HAVÄNGS MUSEIFÖRENING 
Juni 2006 

Medlemsbla d 

2

Medhavd kaffe - eller pic-nic korg avnjuts med 
fördel från åskådarplats på Lindgrens backar. 
Vi brukar ha tur med vädret! 

Havängsvandring 

Vi träffas söndagen den 6 Augusti, 10.00 till 
ca 12.00 (plats meddelas senare). Målet är 
åter Ravlundaheden. Professor emeritus Nils 
Malmer, Ekologiska institutionen vid Lunds 
Universitet, har välvilligt lovat att, tillsammans 
med militären, berätta om hedens unikitet och 
hur skötseln framöver ser ut. Nils Malmer är 
ledamot i Havängsrådet, som är ett sam-
arbetsforum för utbyte av information och 
samordning mellan bl.a. Länsstyrelsen, 
Simrishamns kommun och militären i frågor 
som rör områdets skötsel, etc. 
 

 
 
Affischer med ytterligare information om akti-
viteterna sätts upp i vanlig ordning. 
 

Tag gärna med goda vänner som är intres-
serade av Haväng och som kanske kan 
tänka sig att bli medlemmar. Ju fler vi är 
som stödjer Museiföreningen desto bättre 
kan vi värna Havängsområdets särprägel 
och informera om områdets fina natur och 
kulturhistoria.  

Bevarandeplan för Ravlunda 
Skjutfält 

Ravlunda Skjutfält är ett sk. "Natura 2000 
område". Det innebär att heden är klassad 
som skyddsvärd naturtyp med arter som ska 
bevaras långsiktigt. 
Ni som är mer intresserade hittar utmärkt 
information i Länsstyrelsens "Bevarandeplan 
för Natura 2000-område för Ravlunda 
Skjutfält" (December 2005). Planen innehåller 
en mycket intressant och detaljerad översikt 
över området.  
Web-adressen är: 
http://www.m.lst.se/documents/ravfalt.pdf  
 

Föreningens hemsida 

Nu har Havängs Museiförening en egen 
hemsida!  Addressen är: 
www.havangs-utemuseum.se  
 

Web sidan ger lättligänglig information om hur 
man hittar till Lindgrens Länga och Stenören, 
om föreningens verksamhet och våra 
aktiviteter, fina blider från omgivningarna och 
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-mail! 
Det gör du enklast genom att klicka på 
"kontakta @ webansvarig" på startsidan. 
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