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Maj…med hägg och syrenblomning vid 
Stigalund .. 

 
 

 
 

Ordförande har ordet 

Stängt mellan Hägg och Syren stod det en 
gång utanför en skomakareverkstad. Nu när 
det är denna tid här i Haväng så förstår jag 

skomakaren, ty något vackrare och mera 
likt antikens Arkadien är det svårt att hitta.    

-Vi närmar oss med raska steg sommaren 
och här i medlemsbladet redogör vi för 
sommarens program. Vi hoppas att vi som 

vanligt får fint väder både den 14 juli och 
den 5 augusti då vi har våra evenemang. 

Naturligtvis hoppas vi få se så många som 
 

 

möjligt av er på årsmötet den 14 juli 
klockan 18.30 vid Lindgrens Länga. 

 
Underhåll 
Förutom underhåll och tillsyn av Lindgrens 

Länga och Ålaboden vid Stenören så arbetar 
vi med att få till stånd en restaurering av 

laxfällorna i Verkeån. Det är synd att de får 
förfalla och dessutom är de i nuvarande 
skick en fara för alla som ger sig ut på dem. 

Vi har inhämtat tillstånd från berörda 
markägare,  talat med olika myndigheter 

om hur en restaurering skall ske och vi 
försöker att ordna finansiering av projektet. 
Allt detta tar tid, men vi tycker att det vore 

fantastiskt värdefullt att på ett praktiskt 
sätt kunna bevara denna del av Havängs 

historia.  
Eva Ask har på ett otroligt fint sätt 
dokumenterat laxfiskets och laxodlingens 

historia, som ju till stor del sammanfaller 
med hennes familjs historia i boken 

”Öhrakarslif”. Evas far var den siste aktiva 
brukaren av laxfällorna.  
Eftersom fisket tillhör Christinehof finns det  

mycket bra dokumenterat i deras arkiv och 
vi ser fram mot ett nytt spännande projekt 

som innehåller både praktiskt arbete, 
projektledning samt ”forskning” och 
dokumentation av historien runt laxfisket i 

Verkeån.  
 

Cykelväg 
Vi följer, som ni vet, också diskussionerna 

om en eventuell cykelväg genom 
naturreservatet mellan Haväng och 
Vitemölla. Ett område som är klassat som 

”Natura 2000” av EU.  Vi är bekymrade över 
de konsekvenser som en väg genom 

området skulle få. Strandområdet mellan 
Verkeån och Möllebäcken är ett av de få 
helt orörda sådana och det är redan i dag 

mycket  lätttillgängligt från parkerings-
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platserna vid Haväng, Stigalund och Vite-

mölla. 
Det är naturligtvis väldigt trevligt att cykla 

på Österlen och vi hoppas att frågan om en 
cykelväg kan lösas på ett bra sätt som tar 
hänsyn till olika viktiga intressen. 
 

Aktiviteter 

Havängskväll 
Direkt efter årsmötet är det som vanligt 
dags för vår traditionella Havängskväll. 

I år är temat Olle Adolphson, 
urstockholmaren som gav oss lovsången till 

Österlen 
 
„Ge mig en dag av vindar och sol  

Vid stränder ljusa och klara,  
Där tystnaden går i kullarnas gräs  

Vid havet i Österlens dalar“ 
 
Det blir en helkväll där skådespelaren Claes 

Göran Söllgård berättar om poeten Olle 
Adolpson och minns hans härliga poesi – 

ibland underfundig och med stor humor, 
inte sällan vemodig och med stort djup. 
Susanne Brogårdh och Ulf Pyk  står för sång 

och musik. Och vem blir inte sugen på att 
sjunga med! 

 
Glöm inte att ta med pic-nickorgen, vi 
brukar ha tur med vädret på 

Havängskvällarna. Det är en sann 
upplevelse att sitta på Lindgrens backar i 

sommarkvällen och bli bjuden på natur och 
kultur - världens finaste amfiteater! 

 
Havängsvandring 
Årets Havängsvandring blir söndagen den 5 

augusti. Föreningen har inbjudit ”reservats-
förvaltare” Kenth Ljungberg från Läns-

styrelsen.  

Med  parkeringen vid Stigalund som 

utgångspunkt kommer Kenth Ljungberg 
under vandringen att tala om; 

 - Länsstyrelsens roll i utvecklingen av om-
råden som Haväng. 
 -Bakgrund och mål för de Bevarandeplaner 

och Skötselplaner som Länsstyrelsen  tar 
fram och är ansvariga för. Idag finns ex. 

två antagna planer för området; ”Bevar-
andeplan för Natura 2000-område VERKE-
ÅNS DAL-GÅNG (2005) och RAVLUNDA 

SKJUTFÄLT (2005).  
-Hur ser framtiden ut för Havängsområdet, 

vilka olika intressen påverkar utvecklingen.  
Intressanta timmar i det fria.    
 

Föreningen 

Årsmöte 

Lördagen den 14 juli kl 18.30, inledning på 
Havängskvällen. 
Kallelse och Agenda för mötet bifogas, 

liksom inbetalningskort medlemsavgift för 
2007, med nytt Bankgiro 5932-9680. 
  

Föreningens hemsida 
Adressen är: www.havangs-utemuseum.se  
 
..eller  gullvivor och mandelblom på backarna. 

 

http://www.havangs-utemuseum.se/
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Styrelse 

Ordförande  

Lars Holmqvist                                        

 

Sekreterare 

Christina Drotz 

 

Kassör  

Gunnar Persson 

 

Ordinarie ledamöter 

Agne Brogårdh 

Jan Jonasson 

 

Supplenater 

 Gösta Bengtsson 

Jacob Belfrage 
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