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Ordförandens ord
“Mellbystrand är för mig
sommar, bad och sol.”

Men det har blivit mer för mig,
efter det att jag och min familj
blev permanent boende här år
1994. Jag har kommit att
uppskatta alla de andra
årstiderna i Mellbystrand
också. Lugnet och tystnaden,
stranden om hösten med blåst och
höga
vågor,
vintern
med
förhoppningsvis snö och ibland is
på havet och våren när allt börjar
spira igen och framförallt vid
påsktid, när många sommarboende
börjar fixa i sina stugor för ännu en
ny säsong.
Jag heter Anette Knutsson, är 62 år
och arbetar som distriktssköterska
i Laholms kommun. Jag är sedan
sommaren 2019 ordförande i
Mellbystrandsföreningen.
Så länge jag kan minnas bakåt i
tiden, tillbringades mina barndom
och ungdoms somrar i Mellbystrand. Min farmor Sonja och
hennes man Gunnar drev Erikssons
affär och kiosk på Mellbyvägen
under sommartid.
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Det var i princip hela familjen som
var involverad i affärsverksamheten. Min gammelfarmor Ester var
på plats och lagade mat till oss alla,
min faster Ann-Louise arbetade i
kiosken, tant Ella från Lilla-Tjärby
arbetade också i kiosken och min
mamma Ingrid var med i affären.
Varje morgon började med att
mamma och jag, körde från mitt hem
i Lilla-Tjärby, till Slottets bageri i
Laholm för att hämta beställningarna
till affären på bröd, kakor och
framförallt sockerbullar. Det var
dagens höjdpunkt när man fick äta
en varm bulle och bli nedkletad av
socker och vaniljkräm i hela ansiktet.
Väl framme i Mellbystrand på
morgonkvisten var det tid för
Gunnar att köra till Torsten Jönsson
i Mellby by för att köpa färsk potatis.

TEL: 0430-121 00

WWW.SKANDIAMAKLARNA.SE

SÕLJA VILLAN ELLER
FRITIDSHUSET ?
Kontakta gärna oss för en
kostnadsfri värdering !

Kenneth 0736-000129
Pontus 0722-126604
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Jag var för det mesta med honom,
och när vi var hemma igen var det
dags att väga upp 1 kg och 2 kg:s
potatispåsar till försäljning. Gunnar
lärde mig väga upp dessa på en
gammaldags våg med vikter. Klippa
dill och persilja i farmors
grönsaksland ingick också i mitt
arbete och sedan bunta dem i
lagom knippe med gummiband om,
för att sedan säljas i affären.
Men det var inte bara arbete som
var sommar för mig!
Jag gick i simskola och lärde mig
simma i havet.Tog 25 metersmärket
och simlärare var Inger Erlandsson,
numera Hellberg och gift med Björn.
Jag fick många sommarkompisar
som jag lekte med och jag tror inte
det regnade en enda dag!
Jag kommer även ihåg när barnen,
från en del av sommarkolonierna,
kom till kiosken varje lördag för att
handla godis och glass. Idag finns
endast några kolonier kvar i
Mellbystrand och med en annan
inriktning än att ta emot barn.
När jag sedan hade konfirmerat mig
fick jag sommarjobb i kiosken.
Affären var då nerlagd. Jag arbetad
där varje sommar ända tills kiosken
också lades ner. Många med mig
minns med glädje mjukglassen som

såldes i kiosken. Det var många
långväga spekulanter som kom för
att äta den.
Ja, mycket har förändrats i Mellbystrand sedan den tiden!
Utbudet av affärer, restauranger och
boende har på senare tid minimerats och det är inte till något
positivt för vår ort.
Mellbystrandföreningen arbetar för
att Mellbystrand skall vara en attraktiv
och levande bygd med utbud för
både ortsbor, sommarboende och
turister. Alla vi som bor här och alla
våra sommargäster skall kunna få ha
tillgång till upplevelser, aktiviteter,
boende och fina minnen att tänka
tillbaka på, liksom jag har idag.
En sak som jag särskilt kommer
ihåg och förundras över är, att redan
på den tiden, alltså för ungefär 55 år
sedan, diskuterades trafikens vara
eller icke vara, på stranden.
Människorna hade olika åsikter då
som nu. Och ännu har man inte löst
gåtan!
Lev väl alla!
Anette

MELLBYSTRAND.SE
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SJUK?

Strandängshälsan
hjälper dig!

www.strandangshalsan.se
Oavsett om Du bor här året om eller bara njuter av våra härliga
omgivningar för en kortare tid är Du välkommen till oss på
Strandängshälsan!
För olyckan eller sjukdomen kan vara framme när man minst anar det
– och då vill man ha professionell, snabb och trygg hjälp. Vi har det.

Tel. 0430 - 68 54 50
Skummeslöv – Valhallavägen 1

Mellbystrand – Kustvägen 120

DROP-IN:
mån - fre 10 - 12
DROP-IN 15/6 - 15/8:
mån - fre 09 - 12 och 13 - 16
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MELLBYSTRANDSFÖRENINGEN - BLI MEDLEM
Som medlem 2020 får man 10 % på hyra av
Hökagården. Samarbete med fler företagsrabatter
kommer att stå på hemsidan.
• Vi vill göra det mer attraktivt att vara medlem.
• Vi vill skapa fler medlemsförmåner och rabatter
med hjälp av näringslivet.
• Vi vill att fler upplever kultur och aktiviteter i Mellbystrand.
• Vi vill tillsammans skapa ett aktivt Mellbystrand för både gammal som ung.
Medlemskort 202

Giltigt 1 jan 2020

0/21

- 30 april 2021

Namn

Nr

Köp ditt medlemskap till Mellbystrandsföreningen direkt via hemsidan,
smart och enkelt. Föredrar du att betala med bankgiro kan du istället betala in årets medlemsavgift 300 kr på bankgiro: 5759-0879 eller
Swish på 123 672 15 75.
Vid betalning via bankgiro och swish är det viktigt att uppge namn,
adress och personnummer för at vi ska kunna hålla vårt medlemsregister
uppdaterat. Medlemsregistret följer lagen enligt GDPR.
Årsmöte hålls på Hökagården, tid meddelas via hemsida, Facebook
och annons i LT vid senare tillfälle.

AKTIVITETER i MELLBYSTRAND 2020
För aktuella händelser och aktiviteter samt information från styrelsen se
Mellbystrandsföreningens hemsida: mellbystrand.se
Gilla oss på Facebook för att ta del av allt som händer i Mellbystrand.
Träffpunkt Mellbystrand - Varje torsdag fr.o.m september t.o.m mitten av juni träffas vi kl 14:00 på Hökagården. Alla är hjärtligt välkomna
till kortspel, föreläsningar, underhållning m m. Fika till självkostnadspris.
Boulebanan ligger vid Hökagården och alla är välkomna att spela.
Valborgsmässoafton på Stranden med Laholms manskör och bål.
P.G.A av rådande omständigheter med Coronasmitta kommer arrangemanget i år 2020 att ställas in.
NYHET! Allsång på Stranden nedanför Strandhotellet. Mer information kommer på hemsidan och Facebook.
Tipspromenader under en söndag i månaden är också planerat.
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Installationer • reparationer • värmepumpar
Leif Norén, Mellbystrand
Biltel. 070-633 91 93

MELLBYSTRAND

Alla dagar 8 - 21

Extrappet
sommarö
jun-aug
8 - 22

SJÖH TEN

café & restaurang
Matstället i
Mellbystrand
Tel. 0430-782 12

Fullsorterat konditori – Dagens rätt – Mat för avhämtning – Glass
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PRISLISTA HÖKAGÅRDEN 2020
Hyr Hökagården för olika typer av fester, t.ex. bröllop, barnkalas eller 40årsfest. Är ni en förening som behöver lokal är Hökagården perfekt! Ta
kontakt med Thomas Knutsson som är ansvarig för bokningar och även
står beredd att svara på alla era frågor gällande lokalen och möjligheterna
för olika typer av arrangemang.
Maila din bokningsförfrågan till: hokagarden@mellbystrandsforeningen.se
eller ring Thomas på 070 - 877 13 90
Dag

Tid

Pris

Måndagar - Torsdagar
Måndag - Torsdag
Fredagar

kl. 08 - 16
kl. 16 - 24
kl. 08 fredag till kl. 08 lördag

700 kr
700 kr
2.500 kr

Lördagar
Söndagar

kl. 08 lördag till kl. 12 söndag
kl. 12 - 24

3.500 kr
700 kr

Medlem i Mellbystrandsföreningen samt ideella föreningar erhåller 10 % rabatt
på ordinarie priser.

BASTUKLUBBEN och BASTUN
Välkommen till bastun på Hökagården som är öppen för alla. Det finns
omklädningsrum för både män och kvinnor och bastun rymmer ca 12
personer. I bastuhuset finns även ett uppehållsrum där man kan dricka
kaffe eller äta en medtagen maträtt.
Kontakta Ronny Jacobsson som är ansvarig för bastun om du vill boka eller
har frågor, tel. 070-828 78 99 eller mail: ronny.jacobsson@gmail.com
Fasta bastutider
Månd. och onsd.
Fredagar

Damer

Herrar

kl. 15 - 19
kl. 15 - 17

Tisd. och torsd.
Lördagar

kl. 14.30 - 18
kl. 14.30 - 18

Bastuklubben

Pris

Årskort
Halvårskort

900 kr
500 kr

Månadskort
Dagskort

150 kr
50 kr

OBS! Medlemskap i Mellbystrandsföreningen krävs vid köp av bastukort.

Privat uthyrning

Tid

Fredagar och lördagar
Fredagar och lördagar

från kl. 17
från kl. 17 i samband med hyra av Hökagården

Pris
600 kr
400 kr

Medlem i Mellbystrandsföreningen erhåller 10 % rabatt på ordinarie priser.
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www.vandra.se

Upplevelser
Uppleve
Upp
fots
ple elser
elser till fot
fo
ts
Vandr ing
Vandr
Vand
Vandringspaket
gsp
pakket
k et i 14
1 lä
länder
änd
derr

Tel 0430 - 620 21
www.vandra.se

Din målare i Laholm, Båstad och på Bjärehalvön

Begär offert på bastadmaleri.se
eller ring 070 - 665 77 22

ÖPPET i
Välkommen in och få tips på bästa läsningen!
Titta gärna in på vår hemsida: www. bokhandelnlaholm.se
Stortorget 2, Laholm, Tel. 0430-170 90

Antikvariska
rummet och vår
Reakällare!
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Corona STOPPAR populära bridgekvällar
På grund av corona-epidemin har
Laholms BK tillfälligt upphört
med sina populära spelkvällar
och välfyllda tävlingar på
Hökagården.
– Det är väldigt tråkigt, säger
ordförande för Laholms BK,
Greger Sundgren.

Men han betonar att det är viktigt att
göra dessa åtgärder för att skydda
medlemmarna mot smitta. För
många av medlemmarna tillhör den
äldre generationen. Därför slår
beslutet om att inte hålla i några
träffar eller tävlingar dubbelt så hårt.
– Att spela bridge är inte bara att
spela kort, utan det är minst lika
mycket en gemenskap som är
väldigt viktig, menar Greger.
12

Tidigare spelade medlemmarna på
Hökagården varje kväll, måndag
och tisdag, samt varje onsdagseftermiddag. Dessutom var våren
fylld av tävlingar som också har fått
ställas in. Bridge är populärt kan
man inte ta miste på, så de inställda
speltillfällena påverkar många.
Under en vecka kan det ha varit
mellan 120 till 140 personer som
har deltagit på Hökagården.
– Bridge växer. Nu är vi uppe i
126 aktiva medlemmar i Laholms
BK, berättar Greger stolt.
Inom detta kortspel spelar man i
par. För att inte någon ska bli
utanför bara för att en spelare inte
har sin partner på plats har
föreningen jourspelare, allt för att
alla ska kunna delta.
forts. sidan 14

Båstad • 0431-45 17 00
Skummeslövsstrand • 0430-200 47

www.thimsforsvvs.se
VVS-installationer • värmeanläggningar • panninstallationer
badrumsrenoveringar, vattenrening, service- och industriarbeten

SPA, KONFERENS,
FESTLIGHETER &
AKTIVITETER
i personlig och lantlig miljö!

Laholms största hotell
mellan Båstad & Laholm

BARNENS LÖGNÄS
Öppet alla dagar 10-17
Mata, klappa och kela med
alla djuren. Entré, lekplats
samt rejäl fika ingår.
Pris: 60 kr/person
Välkomna!

Hotell & Spa Lögnäs Gård • Tel. 0430-230 76 • www.lognasgard.se
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Men som sagt. Just nu ligger
verksamheten nere på grund av
epidemin som lamslår hela landet,
ja, hela världen. Men så fort kaoset
har lagt sig öppnar föreningen upp
dörrarna åter till Hökagårdens
populära träffar och ordförande
blickar framåt.
– Vi vill gärna ha fler nybörjare,
säger han.

Tanken är att de ska fortsätta hålla i
nybörjarkurser till hösten. Men även
fortbildning för dem som redan är
insatta i spelets alla regler.Allt för att
locka fler till föreningen.
Håll ett öga på Laholms BK:s hemsida
så ni inte missar uppstarten eller andra
nyheter: svenskbridge.se/laholms-bk
Text: Johan Anderberg

Många spelare kom till Hökagården för att mötas i Laholmsguldet 2019. Foto: Privat

Fakta:
Bridge är ett av världens mest utövade kortspel. Det spelas av fyra
personer som parvis tävlar mot varandra. Bridge bedrivs både som sällskapsspel
och som tävlingssport. Det är oklart hur ordet bridge uppstått och vad det betyder.
Vissa källor talar om att bridge första gången spelades av den ryska kolonin i
Turkiet, andra om ett engelskt ursprung, varvid bridge skulle betyda överbrygga,
syftande på samspelet inom paret.
Källa: Nationalencyklopedin
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Instagram: butikdrommar • Facebook: DRÖMMAR inne & ute

Din stenbutik i Mellbystrand

Mode, interiör & utemiljö
i en lantlig idyll!

Nya öppettider
ONS - SÖN 11-16
(t.o.m. 11 okt)

STOR LOPPIS
18 juli kl. 10-14
Välkommen till:
Rombergs väg 61, Västra Mellby
Annika, tel. 070-839 05 20

Betongsten och
Dekorationssten
Ted, tel. 070-697 50 68

Elinstallationer – Reparationer – Service – Kapitalvaror
Tel. 0430-200 00 • Box 5196 • 312 05 Skottorp
ild
e Elegante W

rful Extrem
Creative Colou

ll oss
Välkommen ti
och vår salong
vid havet
as.se

tverketbyhairt

g: han
Onlineboknin

0430-212 00
Rombergs väg 14 c
312 60 Mellbystrand

Anette& Emilie
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YOGA

i Mellbystrand

Yoga i Mellbystrand

Nadia Berrekia är yogainstruktör och är också en av styrelsemedlemmarna i Mellbystrandsföreningen sedan hösten 2019. Nadia
håller sedan ett par år tillbaka klasser i yoga i Halmstad.

– Jag älskar träning och hälsa och
har genom hela livet tränat och
sysselsatt mig med allt möjligt från
hästar, som var mitt absolut största
intresse under många år, till friidrott, fotboll, gymnastik, löpning
och gymträning. För cirka 10 år
sedan utmanade jag mig själv att
delta i en 30 dagars yoga challenge
16

på internet och sedan dess har jag
varit fast, berättar Nadia.
– En vanlig uppfattningen som jag
ofta hör är att man måste vara vig
för att utöva yoga.
Det behövs verkligen inte. Bonusen
när man yogar är att man blir
rörligare och man får också

utvecklad kroppskontroll. Men man
behöver ge kroppen tid att utvecklas
och man börjar där man är, vi är alla
olika, har olika träningserfarenheter
och vissa har kanske också skador
att ta hänsyn till, så det gäller att
utöva acceptans och tålamod. Men
det är helt klart en träningsform som
förhindrar att kroppen blir stel och
orörlig när vi åldras och ett ypperligt
komplement till annan träning som
löpning som exempel. Yoga kan
användas både för att återhämta
kroppen efter ett tuffare pass på
gymmet och ge mental återhämtning efter en stressad vardag.
– Jag möter många nybörjare som
blir väldigt förvånade över hur
mycket fokus som läggs på andning
och olika andningsövningar. Andningen är inte något vi tänker på i
vår vardag. I yogan andas man
fokuserat in och ut genom näsan
och låter inandningen vara lika lång
som utandningen. Detta kan vara
rätt svårt i början särskilt i komb-

ination med rörelser. Att öva andningsteknik har dessutom hjälpt
mig i löpträningen. Det tog ett tag
innan jag förstod att det var därifrån
det kom.
– Jag skulle vilja se ett mer levande
Mellbystrand där alla möjliga
aktiviteter finns tillgängliga för oss
som bor här både sommar och
vinter. Jag vill att det ska finnas
något för alla. Det jag kan bidra med
är yoga och en mötesplats för
likasinnade. Jag vill att alla ska
känna sig välkomna på mina pass,
jag anpassar flödet och positionerna efter deltagarna och det är
därför som det är så roligt, passen
utvecklar mig också. Sedan i höstas
har jag haft pass på söndagar i
Mellbystrandshallen, vi har tur som
har en så ny och fin idrottshall, men
längre fram beroende på hur
framtiden ser ut kanske jag kan
hitta ett ställe att vara på mer
permanent, men än så länge är det
en funktionell plats, man behöver
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ännu mer om yogafilosofin, positionerna och assistering.

inte göra det så krångligt. På
sommaren finns ju alltid stranden
att tillgå om vädret är bra.
Nadia håller varannan vecka yinyoga, som är en mer stillsam form av
yoga där man håller positionerna
under en längre tid, mest liggande
och sittande för att fokusera på
bindväv och leder. Varannan vecka
håller hon i flödesyoga där positionerna görs då i ett flöde blandat
med stående, sittande och liggande
positioner och fokuserar mer på
styrka och rörlighet.
Är man intresserad av yoga, oavsett
om man är en van utövare av denna
träningsform, eller om du är en
nyfiken nybörjare kan man hålla koll
på facebook,“Yoga i Mellbystrand”.
Nadia har gått, sedan ett par år
tillbaka, en yogautbildning hos
Johanna Hector som grundade
Global Yoga. Under 2019 fördjupade
Nadia sig ytterligare under ett helt år
genom
Johannas
assisteringsprogram. Där har hon fått lära sig
18

– Det ställer höga krav på egen
praktisering så att man hela tiden
utvecklas. Jag är utbildad inom Yoga
Nidra och IRest som är en guidad
meditationsteknik. Jag har också
gått grundutbildning i yoga och en
anatomiutbildning
hos
SAFE
education. Utöver mina olika
utbildningar har jag också 1000-tals
timmar av egen praktisering,
workshops av olika slag samt många
många timmar med internationella
och nationella instruktörer.
Text: Johan Anderberg
Global yoga
Global Yoga är en utvecklande personlig
yogaform anpassad till 2000-talets människa,
där fysiska utmaningar varvas med mentala
intentioner. Tekniker från både öst och väst
blandas i yogaklasser med precision och
flöde. Global Yoga har under de senaste 13
åren utbildat och vidareutbildat över 900
yogalärare i Norden.
Källa: globalyoga.se
IREST- Yoga Nidra
iRest är en meditationspraxis baserad på den
forntida traditionen av Yoga Nidra och
anpassad för att passa förutsättningarna för
det moderna livet.
Vad är Yoga Nidra?
Yoga Nidra är en guidad meditationsteknik
som utförs liggandes. På sanskrit betyder
Nidra sömn och Yoga Nidra kallas ofta den
sömnlösa sömnen då vi tas in i ett tillstånd
mellan vakenhet och sömn där kroppen går
in i en djup form av avslappning. Tillståndet
kallas hypnogogiskt tillstånd eller alfatillstånd.
Genom denna ”yogiska sömn” vill vi försätta
kroppen i ett tillstånd av sömn, medan sinnet
behålls fokuserat och vaket. Nidran utförs i
cirka 30 till 45 minuter och kräver ingen
förkunskap för att utöva.
Källa: yogobe.se

– förvandlar din byggskiss
till verklighet.
Mobil 070 - 52 20 775

MELLBYSTRANDS TENNISBANA
(Bakom Strandhotellet)

Uthyres varje dag 1/5 - 30/9 kl. 08.00 till 21.00
Banorna bokas via matchi.se
Läs mer om hur du bokar på www.laholmsbtkserve.se

SNT FRISKVÅRD
Kustvägen 120 – Mellbystrand

Medicinsk fotvård
Här är alla fötter välkomna!

Tel. 070 - 969 69 54
Boka ditt besök direkt på
www.sntfriskvard.se eller Facebook
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Det byggs bostäder vid
konstverket ”Laxfiske
med knubbeka”.

Delade meningar om exploatering av Mellbystrand
Det råder delade meningar om hur
mycket och var det ska byggas
bostäder i Mellbystrand och turerna
har varit många.
Bläddrar man igenom de lokala
mediernas tidningar under året som
har gått kan man läsa artikel efter
artikel om just Mellbystrands något
turbulenta expandering av bostäder.
Lokala intressenter vill bygga
ungefär 14 marklägenheter i ett av
de sista kvarvarande grönområdena
intill sanddynorna i Mellbystrand.
Detta kunde man läsa i lokal media i
början av förra året. Men efter att
Länsstyrelsen Hallands län hade
granskat detaljplanen ställde de sig
tveksamma till denna idé. De menar
på att det finns risk för påtaglig
skada för riksintresse för friluftsliv.
Dessutom ska det finnas frågeställningar kring översvämning och
erosion, enligt Statens geologiska
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institut, SGI, som tittade närmre på
ärendet. Länsstyrelsen kräver in en
miljökonsekvensbeskrivning.
Längre fram under året blev det ett
nej från kommunstyrelsen efter
invändningarna från länsstyrelsen.
Det tilltänkta bostadsområdet Strandgläntan kommer inte att byggas inom
överskådlig tid. Besvikelsen är stor
hos ägare till grönområdet och säger
i lokal media:
”– Vi kunde börja bygga här i
morgon. Folk skriker efter bostäder.
Om bara planen kunde gå igenom.”
Bläddrar man vidare bland förra årets
tidningshög finner man snabbt, som
nyfiken läsare, att politikerna i
Laholms kommun har olika uppfattningar och åsikter om detaljplanen
för Västra Mellby 6:1. Området ska
användas till markbyte mellan
kommunen och privata markägare
vid kusten. Där planeras byggas upp
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Vi erbjuder våra tjänster
Entreprenad • Berg & Grus • Transporter
Slamsugning • Container • Markarbeten • Återvinning
Lagerverksamhet • Verkstad & reservdelar

www.lbc-angstorp.se
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planer i kustområdet tills att översiktsplanen är klar. Länsstyrelsen ligger på
att Laholms kommun ska ta ett
helhetsgrepp på hur kustområdet ska
bebyggas och just nu arbetar
kommunen med att ta fram en
fördjupad plan för kusten. Men det
kan ta upp till två år. Moderaterna
håller med i sakfrågan, men menar att
man ska passa på att börja bygga när
möjligheten finns. Representant för
Moderaterna säger till lokal media att:
”– I sak är det förstås klokt att vi ska
ha en fördjupad översiktsplan för
kusten. Då kommer länsstyrelsen
med från början som remissinstans
och det gör allt lättare. Men vi vill inte
lägga en allmän hämsko på allting.”
Illustrationen visar exempel på radhusbebyggelse
med maximal exploateringsgrad, 150 kvm per
bostad. Bild: Laholms kommun.

till 16 nya bostäder i form av radhus
eller
parhus.
Planen
hos
exploatörerna är att tomter ska
skapas i de nuvarande grönområdena
norr om Klittervägen och Grönatorgsvägen, väster om Kustvägen, som
ringlar sig igenom avlånga Mellbystrand. Dessutom planeras en ny gata
i förlängningen av Sibyllavägen.
Men alla partier i kommunfullmäktige
nappade inte på dessa planer på
bostadsbyggen med argument som att
kommunen först ska göra klart den
fördjupade översiktsplanen för kusten
samt att denna expandering skulle
bryta ett av de längsta viltstråken i
Mellbystrand.
Motsättningarna bland kommunens
politiker är stor. Socialdemokraterna
vill ha ett totalt stopp av alla bygg22

Det märks tydligt att exploateringen av
Mellbystrand fortgår.

Men i juni lossnade det för de
intressenter och politiker som vill
komma igång med exploateringen av
kustorten. Mitt i midsommartider
under ett fullmäktigemöte förra året
togs ett beslut som möjliggör för
byggnation av bostäder i det centrala
grönområdet, Västra Mellby 6:1. Men
än, i skrivande stund, har det inte
börjats bygga några bostäder där.
Text och bild: Johan Anderberg

Stor sortering av virke och annat
byggmaterial. Nu även butik med
verktyg, färg och tillbehör.
– Vi håller måttet –

Öppet: Mån - Fre 7 - 17, Lördag 8 - 12

Strandvägen 59 • Skottorp • Tel. 0430-206 27 • info@skottorpsbygghandel.se
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Fladje gård 305, Eldsberga
035-10 84 16
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Krögarna som

TROTSAR

coronakrisen
Martin Johansson och Weronica Suksuwan trotsar
rådande coronakris genom att öppna en helt ny pizzeria
i Mellbystrand. Dellan var namnet.

– Vi måste satsa mer på vår verksamhet helt enkelt, menar krögaren
Weronica Suksuwan.
Den nyöppnade pizzerian ligger i
samma lokal som Glasserian
Delfinen. Där har de sålt glass två
månader om året i fyra år.
– Det är inte ekonomiskt hållbart
att bara ha försäljning två månader
om året, säger hon.
Därför slog de upp dörrarna till
pizzerian Dellan i slutet av mars
och det blev en succé.
– Det hade vi inte räknat med. Det
är otroligt roligt att så många kom,
säger krögaren Martin Johansson.
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Han driver Glasserian Delfinen och
nu pizzerian Dellan tillsammans
med Weronica. De driver även
restaurang Delfinen, som ligger i

Glasserian Delfinen delar nu mer lokal med
pizzerian Dellan, som är alldeles nyöppnad.

HALMSTAD • BÅSTAD • LAHOLM
- över 30 års erfarenhet av papptak -

Industrier / Villor / Nytäckning
Omläggning • Serviceavtal • Kostnadsfri offert

•

Tel. 0430-104 45 Mobil Peter 070-301 94 83
e-mail: peter.falck60@gmail.com

LOPPMARKNAD
Prel. datum 1/7, 12/8, 10/10 och 21/11
i Lilla Tjärby, vägen Laholm - Halmstad. För tider se
annonser i lokalpressen, affischer, hemsidan eller ring.
Har ni något att skänka, ring 073-571 94 67, 134 20
så kommer vi och hämtar! www.laholmsbtkserve.se

Magnus Johnson

• Trött på att kitta om dina fönster ?
Vi bygger om och sätter i ett isolerglas. Du får bättre
k-värde och bara två sidor att putsa!

• Vi löser problem med imma i dina
befintliga isolerglas
• Övrigt glasmästeriarbete
www.glasmastarnilaholm.se • Industrigatan 16 • LAHOLM • Tel. 070-670 11 11
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samma byggnad, samt Laholms
golfkrog i Våxtorp.
Hittills har de två krögarna blivit
förskonade från den ekonomiska
kris som epidemin har dragit med
sig när människor isolerar sig mer
och mer.

Glasserian Delfinen har flyttat ut på
restaurangen veranda. Vid skolavslutningen
öppnar krögarna Martin Johansson och
Weronica Suksuwan glasserian för alla
glasstokiga gäster.

– Vi har gjort lite olika förändringar
för att anpassa oss till den nya
situationen, förklarar Martin.
På restaurang Delfinen har de länge
kört med populära after work på
fredagar. Men när det kom allt färre
gäster började krögarna med take
away.
– Även detta har blivit en succé och
har blivit ett uppsving för
restaurangen. Det bara exploderade
och många gäster kommer för att
köpa hem sin mat, säger Martin.

In i det sista arbetar krögarna Martin och
Weronica med att poolområdet ska vara
färdigställt till den kommande säsongen.

Pizzerian Dellan har en varierande meny.
Pizzan Halmstad är populärast, avslöjar
krögaren Martin Johansson.
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På pizzeria Dellan kan man beställa
alla möjliga sorters pizzor. Vanliga
traditionella sådana med de
ingredienser de flesta är vana att ha
på sin pizzabotten. Gourmetpizzorna innehåller betydligt fler
exklusiva varor och dessertpizzorna
domineras av nutella. För den som
faller för pizzor utan tomatsås,
bianco, finner även dessa pizzor i
menyn. De flesta pizzorna har
dessutom ortsnamn, istället för de
vanliga pizzanamnen.
– Populärast är pizzan Halmstad.
Den består av bland annat
kryddkorv, Kvibille ädelost och
krispig grönkål, som symboliserar
Halland, berättar Martin.
Annat som är nytt är att Glasserian

har flyttat ut till restaurangens
veranda. Dessutom har antalet
sittplatser ökat rejält i restaurangen.
– Den delen vi tidigare använde
som förråd har vi nu utrymt och
gjort i ordning för gästerna,
förklarar Martin.

Det stora poolområdet gör att
gästerna kan sitta och avnjuta
smarrig glass och god pizza med
tryggt avstånd från varandra, nu
under dessa tider av rädsla för
virussmitta.
Text och bild: Johan Anderberg

Öppettider och meny finner Ni på:
delfinenmellby.se/pizzeriadellan

Seniorboende
i toppklass

Laholm - Agnes Park

- Strandbyn
Mellbystrand

Har du någon gång funderat på att flytta till
det optimala boendet för oss över 55?
Ge då alternativet med seniorboende en
chans. Planera för framtiden och anmäl dig
redan nu.
Alla livsnjutare, varmt välkomna
till västkustens pärla.

Möjligheternas boende

Laholmshem AB
Trulsgården
312 80 LAHOLM
Tel. 0430-151 10
laholmshem@laholm.se
www.laholmshem.se
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Johans kåseri...
Havet finns alltid där
– vid uppgång och vid nedgång

Vårsolens första strålar blänker mot vattenytan
och reflekteras mot din pupill och får iris att
magiskt skimra. Skimmer och nyanlända färger
gör att vårens något varmare vindar känns mer
än välkomnade.
Den är inte bara välkommen. Den är
livsbejakande och ger hopp om nya känslor,
tankar och förnimmelser. Våren känns som ett
uppvaknade, trots att den upplevs varje år, år
efter år. Solen som leker mot din hud, ljumma
vindar som gör att både mössa och tumvantar
åker av i en rask takt.

Vad vi glömmer snabbt. Jag är i alla
fall dålig på att lära mig rytmen.
Ibland är det bra, ibland är det
mindre bra. För en solälskande
hallänning, som jag, som älskar när
ett stilla hav och en klarblå himmel
bråkar med mig om solens
uppmärksamhet så känns vintern
mindre bra. Men den behövs, den
mörka och isande kalla vintern. För
livet är lite så. Ebb och flod.
Ensamhet växlas om till samhörighet. Gråt kan snabbt explodera
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till ett hjärtligt skratt. Sjukt blir friskt,
inre kaos och mörker byts successivt
ut mot nyanser av ljus och en känsla
av ro. Det ena ger det andra.
Vi är där nu. Du. Jag. Vi. Sverige,
Europa, världen. Vi är där nu. I
mörkret. Vi är i en situation som
ingen vet någonting om. Kris, kaos,
oro, ensamhet, isolering, brist,
saknad, misstänksamhet, rädsla,
ilska, ledsamhet, ånger, ovisshet,
desorientering…

Listan på beskrivande ord av eländet
kan tyvärr göras lång. Jag hoppas
bara att listan blir lika lång när det
vänder. När dessa kväljande tider är
oss förbi. Gemensam respekt, tillit,
öppenhet, kamratskap, vänlighet,
kreativitet, tro, nyfikenhet, harmoni,
nyskapande, eftertänksamhet…
Listan på beskrivande positiva ord
kan lyckligtvis också göras lång.
Havet har alltid funnits där för oss.
Sedan barnsben, dag som natt, året
om, i dåtid och nutid. Havet kan
stilla le mot dig och flörta med
glimglim och locka med ljumna
dopp och lekar. Den kan även
morra mystiskt mot dig när mörka
vågor, fulla av vitt skum, slår in mot
mynningen och nafsar dig
aggressivt i hälarna när du går där
och försöker samla mod, tröst och
ro. Men havet finns alltid där. För
oss. Oavsett. Både vid uppgång och
vid nedgång.

I dessa tider, då social karantän
rekommenderas, råder jag att vi
som lever vid havet, med havet,
använder oss utav denna kraft som
den generöst ger oss. Den ger oss
eftertänksamhet och ro. Den ger oss
minnen om hur vi levde för bara
några månader sedan. Den hyser oss
en respekt när vi ger den respekt,
genom att visa oss dåtid och nutid,
ty havet är som en spegelbild av tid.
Havet ger oss nyfikenhet, både barn
och gamla älskar att mötas vid det
salta vattenbrynet och bygga
luftslott av sand. Ren och skär
kreativitet. För oss som bor vid
havet ger den harmoni och lugn,
oavsett årstid eller sinnesstämning.
Gå en promenad längs med
stranden. Håll avstånd från varandra,
men möt blickar och ge ögonkontakt. Hälsa och säg goddag, gå
vidare, känn gemenskap och framför
allt, prata med havet. Den har gång
på gång gett oss svar och inre ro.
Det vänder. Eländet vänder.
Använder vi oss av havets krafter
kan vår isolering och återhållsamhet
lindras något. Å glöm aldrig bort att
livet är som ebb och flod. När
mörkret kramar musten ur ens
innersta, med alla sina beskrivande
ord, så kommer ljuset, glädjen och
harmonin, och där finns det ett helt
spektrum av ord som ger oss hur
mycket tilltro som helst.Titta bara på
Mellbystrand. En strandort med flera
lysande exempel på framtidstro.
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Blåsig vår väntas
Foto: Pixabay

Förbered dig för storm

Den gångna hösten och vintern
har blåst rejält längsmed Sveriges
längsta
strand
och
den
kommande våren befaras även
kunna erbjuda på kraftiga
vindar. Då gäller det att veta hur
man på bästa sätt stormsäkrar
hemmet.
När myndigheten, SMHI, går ut med
vädervarningar är det bra att vara
väl förberedd. Under den gångna
hösten och vintern har stormbyar
avlöst varandra på löpande band.
Hårda vindar sliter farligt i lösa
föremål och ting som inte har
förankrats.
Framför
allt
i
kustområdena där skog och
kuperad mark inte skyddar blåstens
framfart som oftast sveper in ifrån
havet.
Räddningstjänsten informerar och
förebygger olyckor som bland
annat kan ske vid extremt väder.
Det är viktigt att plocka undan eller
förankra lösa föremål på tomten
eller på din balkong. Det kan röra
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sig om allt från blomkrukor, lösa
takpannor, utemöbler, studsmattor
eller grillen som kan fara iväg i
oväder. Räddningstjänsten betonar
att varje individ är personligen
ansvarig för sin egendom. Även
byggnadsställningar eller andra
tillfälliga konstruktioner måste
säkras så att löst material inte vållar
skada.
Det finns även saker som kan
förebygga och underlätta problem
vid ett inkommande oväder. Se till
att ha ficklampa, batterier, stearinljus
och tändstickor hemma om det
skulle bli strömavbrott. Glöm inte att
ladda mobiltelefonen, den kan
komma väl till pass om strömavbrottet fortgår. Dessutom varnar
räddningstjänsten för att gå ut i
onödan när det blåser runt knuten.
Kraftiga vindar kan vara farliga.
Text: Johan Anderberg

Vill du läsa mer om att
stormsäkra sitt hem?

www.dinsakerhet.se

Varmt
välkomna!

SKUMMESLÖVS KYRKA

VÄGKYRKA

v. 29 och v.30

PILGRIMSVANDRING
19/7

MELLBYSTRANDSGÅRDEN

FAMILJEGUDSTJÄNST

SOMMAROPPET!

Bad och korvgrillning vid
Skummeslövs havsvattenpool.

v. 28, 29 och 30

FÖR HELA FAMILJEN
Tis, ons, tors kl. 9.30–12.30
Barn under 6 år måste ha en
vuxen med sig. Vi leker, ﬁkar, sjunger,
pysslar och umgås.
Fika till självkostnadspris.
Ingen anmälan behövs.

FÖR SKOLBARN
(födda 2012 el. tidigare)

Tis, ons, tors kl. 13.30 - 16.30
Vi leker, pysslar, ﬁkar, spelar fotboll
och har kul tillsammans.
Ingen anmälan.

Vill du veta mer?

22/7 kl. 18.00

SOMMAROPPET!

v. 31 och 32
FÖR HELA FAMILJEN
Tis, ons, tors kl. 9.30–12.30
FÖR SKOLBARN
(födda 2012 el. tidigare)

Tis, ons, tors kl. 13.30 - 16.30

SKUMMESLÖVS
MUSIKDAGAR 2020
28/6, 30/6, 2/7 och 5/7

Skummeslövs Musikdagar startades
av organisten Gustav Natt och Dag
i Skummeslövs församling 2015.
Numera är det kantor Anneli
Segerstedt som håller i taktpinnen.

Mer info ﬁnner du på vår hemsida
svenskakyrkan.se/laholm

Nytt sten- eller tegelhus!
Glöm massproducerat och tänk istället
form och funktion. Tillsammans skapar
vi ert drömhus för samma budget som
för ett prefabricerat hus. Mer hus för
pengarna -ring oss idag!

Håkan Karlsson 070-542 79 82

murarn.nu |

Sök Murar’n
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PÅ UTFLYKT
med familjen

Överallt i Laholms kommun kan
man hitta aktiviteter för hela familjen. Här är några som aktiverar barnen på olika sätt.

BARN-DAGAR på
KVARNEN KORNHULT
Alla måndagar i juli, kl. 11.30-16.30
Barndagar med öppna kreativa verkstäder. Kom och bygg ett fågelhus,
måla en målning, dekorera en decoupage låda eller något annat kul!
Avgift för material och mat.

Mer info på www.kvarnenkornhult.com

På TECKNINGSMUSEETS
nedre plan finns en mysig
och välbesökt tecknarateljé.
Den är öppen alla dagar i
veckan och det är fri entré.
I tecknarateljén kan stora
och små skapa fritt eller följa
instruktionerna till de tecknaridéer som är tematiskt
kopplade till den aktuella utställningen.
På helgerna och skolloven
anordnar museets pedagoger öppna verkstäder med
olika teman – håll utkik på:

www.teckningsmuseet.se
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I anslutning till ateljén ligger även Laholms keramikmuseum

Välkommen till Eldsbergabygden
Kom och upptäck allt vad Eldsbergabygden med omnejd har att erbjuda, tillsammans med oss.
Butiker och utflyktsmål:

Upptäck
Eldsbergabygden

med omnejd

Tönnersjö Golf
Mia s Inspiration & Inredning
Bennets möbel & Tapetserarverkstad
Ebba s Cafe & catering
Tönnersjö Trädgård
Gullbrannagården
Patriks Prylar
Linda’s Ekocafé
Stall Colombine
Stjernarps ved
Hästshopen

OBS! För öppettider, se sociala medier och hemsidor. Följ gärna Facebooksidan ”Upptäck Eldsbergabygden”.
Varmt Välkomna!

Besök Barnens Lögnäs
öppet alla dagar 10-17
Det finns en stor "hage" med
olika sorters djur; minigrisar,
dvärggetter, får & lamm, höns
& kycklingar, kaniner samt Göingebocken Lucas.
Alla bor de i sina egna små
röda stugor med vita knutar.
Klappa, mata och kela med
dem så mycket du vill. På gården finns det även katter &
ibland kattungar, kor & kalvar,
islandshästar och sist men inte
minst vår gårdshund Lykke.

Hjär tligt Välkomna till
Lanthotell Lögnäs Gård !

www.lognasgard.se
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Aktiviteter á la popup PÅ STRANDEN
– istället för surfcafé

Kristina Sahlberg är en av arrangörerna
bakom sommarens kulturella aktiviteter på
stranden i Mellbystrand och i Skummeslövsstrand. Foto: Johan Anderberg
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Förra året var surfcaféet Strandlyckan en
naturlig mötesplats i Mellbystrand. I år tror
eldsjälarna till kulturlivet på orten att
mötesplatsen kommer att bli på stranden, där
det kommer ske en massa olika kulturella
arrangemang och strandaktiviteter.
Foto: Strandteatern

Surfcaféet Strandlyckan ersätts
med en massa kultur och strandaktiviteter på Sveriges längsta
strand under sommaren 2020.
– Det kommer att ske pop-up
event på stranden, håll koll på
sociala medier, för det kommer att
hända en hel del, avslöjar
arrangören Kristina Sahlberg.
Under förra sommaren dominerade
kulturlivet i Mellbystrand i
anslutning till surfcaféet Strandlyckan. Under sommaren har
besökare till caféet kunnat testa på
en uppsjö av aktiviteter. Man har
bland annat kunnat hyra utrustning
för SUP, surfkajak, beachtennis,
beachvolleyboll och långboards.
Man har även testat på vindsurfing
och brasiliansk ju-jutsu tillsammans
med utbildade instruktörer. En
uppfräschad minigolfbana har

lockat till relaxande spelrundor. Det
har även serverats glass, enklare
lunch och kaffenjutare har kunnat
njuta av kaffe från Slöinges
kafferosteri. Ett av de stora dragplåstren förra sommaren var Daniel
DK Westlund, mer känd som
vinnare i äventyrsprogrammet
Robinson 2018.
Men under kommande sommar
kommer strandaktiviteterna att
flyttas ner till stranden.
– Vi kommer öppna två bodar där
man kan hyra och låna utrustning
för aktiviteter på stranden, berättar
Kristina Sahlberg.

Surfing och strandaktiviteter kommer att finnas
sida vid sida vid kulturupplevelser på stranden
under sommaren 2020. Foto: Strandteatern
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Publiken rycks oftast med i pjäserna som
Strandteatern arrangerar. Ingen föreställning är
den andra lik. Foto: Strandteatern

Även kulturlivet kommer att vara mer
centrerat till Sveriges längsta strand.

se
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.
atern

–Det är en pjäs för alla åldrar. Med
publikens hjälp berättar vi en saga
med fysiskt skådespeleri, dans,
fäktning, sång, musik och spännande
effekter, berättar Kristina glatt.

e
andt
å: str
koll p

En av deras uppsättningar som
kommer att spelas i sommar är den
interaktiva musikteaterföreställningen “Strandteatern och den
magiska kistan”.

Vill du veta vad som
händer på stranden 2020?
Håll

– I år kommer det att ske flera popupphändelser.Vi kommer att lägga ut
på vår hemsida, strandteatern.se vad
som händer, så håll koll där om ni är
sugna på musik, dans och teater på
vår härliga strand, avslöjar Kristina.

Linnea Ytterlid är en bärande skådespelare på
Strandteatern och deltar i de flesta av deras
produktioner, bland annat i Strandteatern och
den magiska kistan. Foto: Strandteatern

Text: Johan Anderberg
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TIPSPROMENAD
i Mellbystrand

Söndagen den 5e april var det
egentligen meningen att tipspromenaden skulle göra come back
uppe på Hökafältet i Mellbystrand
men som så mycket annat är det nu
lagt på is tills virustiderna är över.
Planen är att nu att dra igång till
hösten istället. Den här gången är
det Mellbystrandsföreningen till38

sammans med nuvarande klass 1 på
Mellbystrandsskolan som arrangerar rundorna.
Det kommer att finnas både vuxenfrågor och barnfrågor och barnen i klass 1 har själva varit med
och skrivit några av barnfrågorna.

När?

Varje söndag mellan kl. 10-12 med förhoppning om start hösten 2020

Var?

Starten utgår från entrén till Hökafältet i Mellbystrand

Hur?

Vinsterna sponsras av Ica Maxi Mellbystrand

Pris?

Vuxna 20 kr och barn 10 kr

Alla inkomster går oavkortat till nuvarande klass 1 på Mellbystrandsskolan.

Mellbystrandsföreningen och nuvarande klass 1 på Mellbystrandsskolan arrangerar tipsrundorna.
Barnen har själva varit med och skrivit några av barnfrågorna.
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BEVAKNINGSGRUPPEN i MELLBYSTRAND
Bevakningsgruppen i Mellbystrand
har nu varit verksam i snart 20 år.
Gruppen bildades för att vara ett
vakande öga i våra kvarter med
avsikt att främst förhindra inbrott.
Gruppen består för närvarande av
ett sextiotal Mellbystrandsbor, som
frivilligt och i samråd med polisen
ställer upp och kör runt och håller
uppsikt på vad som händer och
vilka som rör sig i Mellbystrand på
kvällar och nätter.
Bevakningsrundorna körs alltid med
två personer i bilen och kommunikation med polisen finns
under hela rundan. De flesta kör
omkring 4 timmars pass.

Bevakningsgruppens uppgift är
främst att iaktta, notera och
rapportera till Polisen; inte att själv
vara polis. Natt efter natt under
höst, vinter och vår sveper
ljuskällorna från bevakningsbilen
runt om i Mellbystrand på olika
tider och varierande platser. Vi
använder våra egna bilar när vi kör.
Vi som bor och är verksamma i
Mellbystrand är väl medvetna om
att vi alla måste ge tips och
information till polisen för att
förhindra inbrottsverksamheten.
Genom en bra gemensam lägesbild
kan vi nå framgång i det
brottsförebyggande arbetet.
Det är viktigt att vi hjälps åt att
förhindra brott genom att informera
varandra och hjälpas åt på olika sätt
genom exempelvis grannsamverkan, tänka på att stänga fönster, låsa
dörrar, rapportera konstigt beteende, larm, DNA-märkning m.m.
Det är givetvis svårt att mäta vilken
betydelse just bevakningsgruppen
har för att vi här i Mellbystrand
faktiskt har jämförelsevis få inbrott
i hus och bilar. Men enligt polisen
måste vi vara medvetna om att det
sker inbrott och stölder av både
bildelar, reg.skyltar och ibland hela
bilar också i vårt område.
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Alla som deltar i Mellbystrands bevakningsgrupp gör detta ideellt. Vi
har som mål att köra de flesta
kvällar/nätter i veckan och alltid två
och två. Men eftersom antalet som
kör bevakning har minskat går detta
inte att uppfylla. De som deltar kör i
regel 4 - 8 gånger per år och cirka 5
- 7 mil varje gång. Flera deltagare
som varit med länge vill trappa ner
och en del har slutat.,
Vi vill ha fler män och kvinnor som
deltar i bevakningsgruppens arbete.
Du som glädjer dig åt att vara en del
av vårt fina Mellbystrand, vill värna
den mot inbrott och kan avsätta tid
är välkommen att delta. Du har frihet
att själv bestämma vilka tider du vill
köra, kvällar eller nätter. Blir det fler
som kör handlar det kanske om att
köra 2-3 gånger under en termin. Det
är inget betungande eller farligt. Man
kör aldrig ensam utan man måste
alltid vara två i bilen.
Vi gör Mellbystrandsborna en stor
tjänst. Du som är intresserad tag
kontakt med någon av undertecknade
så får Du närmare information.

ekonomisk buffert som kan vara till
hjälp om något oförutsett inträffar.
Om Ni vill att vi skall fortsätta med
verksamheten och känner att Ni vill
bidra på något sätt kan Ni gärna
göra det genom att själv vara med
och köra eller med att bidra med en
slant. Alla bidrag tas emot med
tacksamhet och kan sättas in på
bevakningsgruppens
bankgirokonto nr 5687-8440.
Behövs inbetalningskort finns dessa
att hämta i Informationen på Maxi.
Vi tackar på förhand blivande
bidragsgivare och särskilt alla som
redan bidragit med större och
mindre belopp till verksamheten
och inte minst de som kör bevakning
för ett tryggare Mellbystrand.
Pär-Åke Eriksson
0430-281 80, 070-792 32 85
Eva Bohlin
0430-258 97, 070-659 14 73

Kommunpolisen tackar för alla
ideella insatser som görs i
Mellbystrand och trycker fram för
allt på Bevakningsgruppens arbete.
Även en ideell verksamhet kostar
en del att driva som t ex försäkring,
drivmedel, telefon, tryckkostnader,
papper och en del annat. Det är
också viktigt att vi har en
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Fullt hus på HÖKAGÅRDEN
Anrika Hökagården används
flitigt till välbesökta aktiviteter
och evenemang.
– Det är fullt hus på Hökagården,
säger Thomas Knutsson, som
ansvarar för uthyrningen av
gården.

Det gamla sommarkollot för barn
används flitigt än i dag. De
funktionella och handikappanpassade lokalerna används för en rad
olika aktiviteter som allt som oftast
lockar många deltagare.
– Träffpunkten och våra bridgekvällar är de mest välbesökta,
berättar Thomas.
Bridgegänget brukar träffas tre
kvällar i veckan och har dessutom
regelbundna tävlingar under vissa
utvalda helger.

Är man intresserad av att hyra Hökagården ska
man vända sig till Thomas Knutsson, som är
kassör i Mellbystrandsföreningen.
Foto: Johan Anderberg
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Träffpunkten är ett projekt som
arrangeras på flera platser runt om
i Laholms kommun. Det hela
började med att kommunen 2013
beslutade att ofrivillig ensamhet
och isolering skulle motverkas
genom att erbjuda träffar där
människor kan umgås på ett

naturligt och avslappnat sätt. Fokus
skulle vara på orter utanför centrala
Laholm där inte alla har möjlighet
till aktiviteter. Ett tydligt krav på
projekt Träffpunkten är att
träffpunkterna ska hållas av
frivilliga på orten.
– När det beslutades att vi skulle ha
en Träffpunkt här i Mellbystrand så
var det givet att de skulle hållas i
Hökagården. Här har vi allt som vi
behöver, säger Thomas.
Han berättar att när de har sina
kortspelskvällar kan det komma
uppemot 40 personer.
– Det är fullt hus här då.
Thomas håller även i matlagningskurser en gång i månaden.
Kurserna vänder sig till herrar som
vill lära sig hantera matlagningskonsten.

– Vi lagar enklare maträtter och
tränar på smaksättningar och hur
man kan kombinera olika ingredienser för att få variation i maten.

Thomas Knutsson håller i matkurser för män, en
gång i månaden. Där lär sig deltagarna att laga
lättare maträtter. Efter matlagningen, i det stora
funktionella köket, brukar det bjudas in på
middag. Foto: Thomas Knutsson

Hökagården används flitigt till olika
arrangemang och tillställningar och
kan hyras av de som behöver ljusa
fina lokaler med ett toppmodernt
kök till firandet.
Foto: Johan Anderberg
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De har bland annat tillagat
julbord, påskbuffé och
silluncher och bjudit in till
festligheter.
– Det brukar vara väldigt
populärt och många
tycker det är trevligt att
umgås och äta gott och
hemlagat,
berättar
Thomas.
Att kocka ligger honom
varmt om hjärtat, men han Hökagården har en stor och ljus lokal som passar sig bland
är inte på något sätt annat för större fester och andra evenemang.
utbildad inom matlagning. Foto: Mellbystrandsföreningen
Hans intresse för att laga
mat kom när han drev
lämpliga för större evenemang,
Strandhotellet i Mellbystrand.
– Jag var så nyfiken på vad kockarna vilket gården flitigt används till.
i köket höll på med så jag snappade Bland annat till bröllop.
– Jag tror nog att vi har minst ett tioupp ett och annat där.
Hökagårdens toppmoderna och tal bröllop per år här på Hökagården,
rymliga kök passar sig ypperligt för berättar Thomas.
att kocka, både smått och stort. Så är man sugen på att hyra den
Matlagningsgänget har verkligen stora röda gården gäller det att höra
tillgångar till ett kök i klass med av sig i tid till Thomas, som ansvarar
dem man ser på olika kock- för uthyrningen.
tävlingsprogram på tv. Köket och
Text: Johan Anderberg
den stora ljusa salen är också

Vill ni hyra
Hökagården?
Kontakta Thomas Knutsson
Tel. 070 - 877 13 90
mail:hokagarden@mellbystrand.se
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Text: Nils Danred, bild: Laholms kommun

Konstnärlig, kulturell och litterär verksamhet med
FÖRENINGEN GAMLA LAHOLM

Föreningen Gamla Laholm som
bildades 1989 har till ändamål att
främja konstnärlig, kulturell och
litterär verksamhet med anknytning
till Laholm och södra Halland.
Föreningen ska sprida kunskap om
Laholm och dess historia och gör det
bland annat genom att ge ut en
årsbok varje år sedan 1990.
Föreningen delar årligen ut ett
Byggnadsvårdspris, man förvaltar
och delar ut några lokala stipendier
för att främja ord och bild, en
minnesfond för konstnären KarlGustaf Jönsson och Johannes Brosts
fond för unga artister. Föreningen
arrangerar välbesökta föreläsningskvällar i oktober varje år och sedan
2019 har föreningen fått ansvaret av
Laholms kommun att driva lokal-

historisk verksamhet och utställningar i Rådhuset.
En sådan är den välbesökta sommarutställningen ”Laholmare förr
och nu” som öppnar den 23 juni
och pågår till den 29 augusti. Under
sommaren anordnar vi också några
trevliga och guidade promenader, så
som Borgmästarepromenad den 9
juli, Gamlebyvandring och en
guidad vandring för att beskåda
Sven Bögh Andersens arkitektur.
Är du nyfiken på mer information
eller kanske vill bli medlem är du
välkommen att titta in på:
www.gamlalaholm.nu
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Delar av styrelsen till föreningen Mellbystrands brygga visade Bulletinens reporter var
Mellbystrands egen badbrygga kommer att kunna ligga 2022.

Nu letar förening för fullt efter

BRYGGSPONSORER
Nu har grannarna i Skummeslövsstrand fått sin nya fräscha
badbrygga och nu är det minsann
dags för Mellbystrand, menar
eldsjälarna i styrelsen för
föreningen Mellbystrands brygga.

Föreningen som arbetar för fullt
med att Mellbystrand ska få en
ungefär 100 meter lång brygga ut i
havet har funnits i drygt ett år. De är
en bit över 200 medlemmar och på
Facebook har de drygt 1.100 följare.
Bryggplanerna har diskuterats
sedan 2014 då starka önskemål
framfördes i kommunens visionsarbete ”Mellbystrand 2024”.
– Det är roligt att så många vill
stötta oss i arbetet mot målet att ha
en färdig brygga 2022, säger
ordförande Bernt Karlsson.

Skummeslövsstrand har redan fått sin badbrygga
byggd och den används flitigt, oavsett väder.
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Tillsammans med delar av styrelsen,
Gunilla Karlsson, Erika Svensson,
Göte Persson och Göran Terninger

visade han Bulletins reporter var den
tänkta badbryggan kommer att ligga.
– Längst ut kommer det att vara
cirka 1,5 meter djupt. Det är ett bra
djup som passar alla, såsom barn,
äldre och personer med funktionshinder.

Förprojekteringsrapporten redovisades med mycket positiva resultat
i november 2019.
Kommunen kommer också att söka
strandskyddsdispens och att anmäla vattenverksamhet för en
brygga.

Bryggans placering kommer att
vara nedanför Birgers Pers Väg och
ansluter då till det planerade nya
centrumområdet för Mellbystrand.

– Kommunen ska också hjälpa oss
att söka bidrag, men vi själva måste
också dra in pengar, förklarar Bernt
Karlsson.

Nu letar föreningen Mellbystrands
brygga efter sponsorer för att
förverkliga sin bryggdröm.

Under 2020 ligger det stora arbetet i
att söka fondmedel och sponsorbidrag från privatpersoner, företag
och föreningar.Allt för att drömmen
om en 100 meter lång badbrygga ska
kunna bli sann till 2022 då de första
doppen förhoppningsvis kan tas.

– Laholms kommun har bidragit
med två miljoner kronor i sin
investeringsbudget.
Kommunen har också avsatt en
halv miljon kronor för förstudier.

Text och bild: Johan Anderberg

Iklädda badrock inspekterade delar av styrelsen för föreningen Mellbystrands brygga strandremsan
där den 100 meter långa bryggan kan skära sig ut i den blå havet om något år.
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TECKNINGSMUSEET I LAHOLM
Vid Hästtorget i centrala Laholm
ligger Teckningsmuseet, Nordens
enda museum för teckningskonst.
Museets ambition är att lyfta fram
teckningen som konstart och vara
ett forum för såväl nya strömningar som historiska återblickar.

är hon kanske mest känd för sina uttrycksfulla och tidlösa papperskollage
och mönster. Petra har illustrerat för
bland annat Kungliga Operan, Apple,
Louis Vuitton, Vogue, Systembolaget
och IKEA.
Annelie gick ut Beckmans Designhögskola våren 2007 efter 昀era års
konststudier. Sedan dess har hon arbetat som illustratör och konstnär på
heltid med bas i Stockholm. Annelie
arbetar i blyerts och skapar detaljerade teckningar som är en mix av
naturalism och naivism, allvar och humor. Hon har illustrerat åt kunder som
Dagens Nyheter, Åhléns, Monki, Moderna Museet, H&M och den svenska
folkpopduon First Aid Kit.

MATT SHANE OCH JIM HOLYOAK
I vår kommer de två kanadensiska
konstnärerna Matt Shane och Jim
Holyoak till Laholm för att bo och
arbeta med en ny utställning. Residensprojektet är ett samarbete mellan
Teckningsmuseet och Konst i Halland.
Utställningen med Matt och Jim visas
på museet 30 maj–6 september.

LAHOLMS KERAMIKMUSEUM
DRAWN TO THE LINE
Till och med den 17 maj visas utställningen »Drawn to the line« med Petra
Börner och Annelie Carlström. Petra
är en svensk konstnär och illustratör
som bor och arbetar i London sedan
många år. I kärnan av hennes arbete
ligger en passion för tecknandet. I dag
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Intill tecknarateljén på museets nedre
plan ligger Laholms keramikmuseum.
Här visas dels en permanent utställning med fokus på keramik tillverkad
i Laholm under 1900-talet och dels en
mindre tillfällig utställning på ett speciellt tema. För öppettider, verkstäder,
aktiviteter och övrig information – se
teckningsmuseet.se eller följ museet
på Facebook och Instagram.

Andreas Persson • 070 -646 44 60 • andreas@ pebab.nu

Välj din ute- och innemiljö med omsorg

Kvalitetsprodukter från Morsø och Hwam

Pelletskamin till uterummet
utan skorsten
Kolla KMP med DRAG
Butik med utställning av Morsø, Hwam, KMP,
REC, Jupiter insatser
Rosenlundsvägen 3, 312 77 Skottorp, Tel. 0430-201 23, www.spis-kamin.se
Öppet: Mån 17-19, Ons 17-19, Lörd 10-13, eller enl ö.k.

SPELA TENNIS I SKUMMESLÖV
på Skummeslövs Tennisklubb

9 st grusbanor i naturskönt område. Pris från 60:-/tim.
Speltider 7-22 dagligen! Boka bana på www.matchi.se
Se program för sommarens aktiviteter på vår hemsida www.skummeslovstennis.se • Välkomna!
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TURISTBYRÅN TIPSAR
Laholms turistbyrå, som är en grön auktoriserad turistbyrå, 昀nner du i
Teckningsmuseets lokaler på Hästtorget i centrala Laholm.

Vad händer i dag? Se visitlaholm.se

VISITLAHOLM.SE
Visitlaholm.se är Laholms kommuns
o ciella turistsajt. Här kan du leta efter boenden, restauranger, butiker och
aktuella evenemang. Följ gärna Visit
Laholm på Facebook (facebook.com/
visitlaholm) och Instagram (@visitlaholm) för dagsaktuella tips.

FRÅN CYKELSADELN
Kattegattleden är en 39,5 mil lång
cykelled som går mellan Helsingborg
i söder och Göteborg i norr. Leden
passerar bland annat kommunens
badorter Skummeslövsstrand och
Mellbystrand. Våren 2018 blev Kattegattleden utsedd till Årets cykelled
på den stora cykel- och vandringsmässan “Fiets en Wandelbeurs” i
Utrecht, Nederländerna. Laholm har
även andra 昀na cykelleder, såväl längs
kusten som inåt landet. Den mer
äventyrslystne beger sig till Hallandsås sluttningar på en mountainbike och
utforskar den magiska naturen med
strålande utsikt från hög höjd.
50

12 KILOMETER SANDSTRAND
Laholms kommun kan stoltsera med
Sveriges längsta sammanhängande
sandstrand – 12 kilometer, från Skånegränsen i söder till Lagans mynning
i norr. Laholmsbukten anses även vara
en av landets bästa kite- och vindsurfingplatser.

NORDENS ENDA MUSEUM FÖR
TECKNINGSKONST
Vid Hästtorget, mitt i Laholms anrika
stadskärna, ligger Teckningsmuseet –
Nordens enda museum för teckningskonst. Här visas utställningar med
nordiska och internationella konstnärer, samt verk ur den egna samlingen.
En trappa ner 昀nns tecknarateljén som
alltid är öppen för museets besökare.

FISKE
Lagan är sedan länge berömt för sitt
lax昀ske, men det 昀nns även andra bra
昀skevatten i kommunen: Smedjeån
och Hjörneredssjöarna till exempel.
På turistbyrån vid Hästtorget kan du
köpa 昀skekort och få mer information
om 昀sket i Laholm.

Laholms turistbyrå
Hästtorget, Laholm
Tel. 0430-154 50
turist@laholm.se

FULLSTÄNDIGA RÄTTIGHETER!

TA K E AWAY &
SERVERING
R E S TA U R A N G P I Z Z E R I A
GLASSERIA POOL MINIGOLF

SAMMA LOKAL SOM GLASSERIAN
KUSTVÄGEN 120
312 61 MELLBYSTRAND

w w w. d e l f i n e n m e l l b y. s e

PIZZERIA DELLAN

R E S TA U R A N G D E L F I N E N

0430 - 255 00

0430 - 277 34

Räk & grillfrossa på Delfinen i sommar
Fredagar 3, 10, 17, 24 och 31 juli
Underhållning med Chillouts

Onsdagar 8, 15, 22 och 29 juli
Underhållning med Wreck of Blues
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Mellbystrandsskolan
med en vision om en bättre värld

I höstas avslutade Mellbystrandsskolans elever sin temavecka om,
En bättre värld, med att bjuda in
till en mässa. Många besökare
kom för att nyfiket ta del av
projektet.
Under oktober månad hade
eleverna och personalen på Mellbystrandsskolan ett temaarbete under
en vecka. Ämnet var hur de skulle
vilja påverka världen så att den är
och förblir en bra plats att leva på,
både för människor, djur och växtliv.
Tillsammans valde elever och lärare
ut 14 huvudproblem i världen att
arbeta med. Det var till exempel
globala problem som återvinning,
nedskräpning av haven, rent vatten,
mat till alla och klimathot.
Eleverna delades in i grupper och
de blandades mellan årskurserna
och de som ville arbeta själva med
ett projekt fick göra det.

Kort och gott. Ett glädjeplank.
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Temaarbetet resulterade i en välbesökt mässa och här kan ni läsare
ta del av en del av projektet med
sina genialiska och fantasifulla idéer
om hur vi tillsammans ska kunna få
leva vidare på vår grönblåa jord.
Elever och personal redovisade sina
samlade arbeten från veckan och det
blev en inspirationsdag och samtal
om FN:s Globala Mål för hållbar
utveckling. Även miljökämpen Greta
Thunbergs arbete och Lalehs sång
”Goliat” med flera har bidragit till
inspiration till projektet som
genomfördes i höstas.
Text: Johan Anderberg

Här har de konstnärliga eleverna på Melllbystrandsskolan tillverkat en robotkatt som plockar
skräp. Smart! Då har vi både ett husdjur och en
skräpplockare som håller det fint omkring oss.

”Plastfisk i havet”
lhet.
Ett konstverk i sin enke

!
Rent vatten till alla

Detta konstverk heter ”Plastfisk i havet” och den
symboliserar all farlig plast som flyter runt i våra hav.

Ellie Toresson
tycker inte om
och
krig och har
en
t
därför bygg
miljövänlig
äggpistol.

Detta konstverk
är lika allvarsamt
som genialiskt
tydlig i sitt
budskap. En
vaccinspruta rakt
in i vår moder
jord. Alla har rätt
att få vara friska.
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BESÖKA, SE
UPPLEVA

&

Runt om i vår vackra kommun kan
man besöka/se/uppleva mycket kultur.
Det finns bl. a. flera aktörer som satsar
på underhållning och här är ett axplock av dem. Se mer på visitlaholm.se

Sommarkonsert på

Menlösa gård
22 juli kl. 19.00
insläpp från kl 17.00
För femte året i rad fylls
parken på Menlösa gård av
trallvänlig musik.

Artister i år:
Martinos, Elvis 4-ever, Benny Torstensson, Gunilla Josefsson, Susanne Klaren
& Jessica Larsson.
Begränsat antal sittplatser! Det är ok att ta med
egen kaffekorg och glöm inte sittunderlag. Kaffe,
läsk, fika och tilltugg finns att köpa på plats.
Biljetter finns på gårdsbutiken på Månstorps Gård
fr.o.m lördagen den 15 februari.

Varmt välkomna!

KVARNEN KORNHULT
Kvarnen Kornhult bjuder på ett digert
musikprogram. Evenemangen är inte
kostnadsfria, ring och boka.

22 maj kl. 18.30
Luiz Murá –
Brasiliansk singersongwriter
Denna kväll är en
unik möjlighet för att uppleva den brasilianske Luiz Murá mitt i den svenska skogen.
Missa inte Luiz Murá, när han på sin världsturné gör ett stop på Kvarnen Kornhult.
5 juni kl. 18.30
En tribute till
Monica Zetterlund
Den fantastiske jazzsångaren Cathrine Legardh levererar denna
kväll en stämningsfull
hyllest till den svenska jazz ikonen Monica
Zetterlund.
Midsommar kl. 18.30
Vi firar midsommarafton
med härlig sommar mat
och blues musik av Jan
Gerfast & Anna Johansson. Pynta håret med
blommor och häng på!

10 juli kl. 18.30
Sofie Livebrant (SE)
& Hal Parfitt-Murray
Nordisk folkmusik.

31 juli & 1 augusti
Två-dagars fest med
Rubber Bands beatles
musik och kräftskiva.
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STOR LOPPIS
vid

Drömmar inne & ute
lördagen den 18 juli kl.10-14
Vill du hyra plats, kontakta Annika via
mail: palmgren.annika@live.se

Laholms KONSERTFÖRENINGs program
Konserterna är inte kostnadsfria.
Biljetter kan köpas på Bokhandeln Laholm.
Läs mer om våra konserter & artisterna på:
www.laholmskonsertforening.se

Royal Wind Quintet Stockholm – Blåskvintetten genom tre sekler
Franskt och nordiskt med fem av Sveriges finaste solister. Royal Wind Quintet
Stockholm består av några av de
bästa träblåsarna i landet.
Laholms Teater, ons 9 september kl 19.
Kristin Korbs trio
Kristin Korb är en glädjespridande musiker. Här tillsammans med Laholmsfödde Magnus Hjorth (piano) och
Snorre Kirk (trummor).
Aulan Osbeck, Campus, sön 18 okt. kl 17.

Stockholm Syndrome Ensemble
Breaking the chains – in the spirit of Beethoven
Simon Crawford-Phillips (piano), Malin
Broman (violin), Malin William-Olsson (violin/viola), Johannes Rostamo (cello),
Rick Stotijn (kontrabas).
Samt en hemlig gästartist!
”Musik på absolut högsta nivå - fenomenalt” SVD
”Detta är eliten av Stockholms klassiska musiker och
det är en ynnest att få uppleva dem musicera och
jamma.” DN
Aulan Osbeck, Campus, ons 4 nov kl 19.

After SURF för alla
nedanför Strandlyckan Mellbystrand
Kristina och Ariel kör musik på stranden
hela sommaren när solen skiner.
Ta med er fika/picknick ner till oss och
lyssna på skön musik i sommarkvällen. Håll
utkik på sociala medier och instagram

“Let's go surfin' now
Ever ybody's learnin
Come on and safari g how
with me”
The Beach Bo
ys - Surfin’ Sa

fari
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BOKBUSSEN
Bokbussens mobilnr 070-208 41 60
E-post: bokbussen@laholm.se
MELLBYSTRAND Sommartider 8/6-9/8
Cirkelvägen
Tallhagsv./Marias väg
Görans väg

Måndagar: 15/6, 13/7
Måndag udda veckor
Måndag udda veckor

kl. 19.30-19.50
kl. 18.30-18-50
kl. 19.00-19.25

Mellby vid förskolan
Åvägen

Tisdagar: 9/6, 7/7, 4/8
Tisdagar: 16/6, 14/7

kl. 14.35-14.55
kl. 19.25-19.45

Marias Camping
Strandhotellet
Hallandsvägen

Varje fredag
Varje fredag
Varje fredag

kl. 09.20-10.10
kl. 10.15-10.50
kl. 10.55-11.25

Delfinen
Kolonivägen (fd. Stallet)

Varje fredag
Varje fredag

kl. 12.20-12.40
kl. 12.45-13.10

MELLBYSTRAND Höst/vintertider 10/8-31/12
Cirkelvägen
Tallhagsv./Marias väg
Görans väg

Måndagar: 10/8, 7/9, 5/10, 2/11, 30/11, 28/12
Måndag udda veckor
Måndag udda veckor

kl. 19.30-19.50
kl. 18.30-18-50
kl. 19.00-19.25

Mellby, vid förskolan
Åvägen

Tisdagar: 1/9, 29/9, 27/10, 24/11, 22/12
Tisdagar: 11/8, 8/9, 6/10, 3/11, 1/12, 29/12

kl. 14.35-14.55
kl. 19.25-19.45

Hallandsvägen
Strandhotellet
Tallv./Rombergs väg
Strandbyn

Fredag udda veckor
Fredag udda veckor
Fredag udda veckor
Fredag udda veckor

kl. 13.40-14.05
kl. 14.10-14.30
kl. 14.50-15.10
kl. 15.20-15.40

LAHOLMS
Stadsbibliotek
Visste du att...

ÖPPET
Mån-tors kl. 8-19 • fre kl. 8-17 • lör kl. 10-13
Mån-fre kl. 8-10, begränsad service.
Tel. 0430-151 50, 151 51
E-post: biblioteket@laholm.se

...på Stadsbiblioteket finns ett litet antikvariat med
gamla böcker. Där kan man köpa de utgallrade
böckerna. Välkommen in och botanisera!

...på Stadsbiblioteket finns ett litet kafé. Här kan
du sitta ner i en lugn hörna och koppla av en
stund, med en kopp kaffe och en kaka.
En mötesplats för alla!

...på Stadsbiblioteket finns en stor tidskriftsavdelning. Där kan du sitta en stund och läsa en av alla
de tidskrifter och dagstidningar de har.

...på Stadsbiblioteket kan man även låna ljudböcker, talböcker, språkkurser och filmer. Du kan
även hyra dator om du vill sitta där och jobba.
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www.vaxtorpsbetong.se
Industrigatan 16, Våxtorp
Tel. växel: 0430-309 00

Fabriksbetong
Betongpumpning
Marksten - Plattor
Murblock - Mursten mm

Ahla Rör

Service & Nyinstallation

Allt inom VVS & Service
Ulf Östberg • Mobil 073-75 17 929

Trevlig sommar!
2018

MELLBYSTRAN
D

Sverige s längsta
sandstr and Mellby strands

förenin gen

– Fullständiga rättigheter –
– Stor uteservering –
Ring och boka bord
tel. 072-550 33 20
Stora Strandvägen 5
Skummeslövsstrand
(granne med ängen)

Tel. 0430-215 00
E-mail: sales@sinclair.se
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Tillkomsten av HÖKAFÄLTETS våtmark

Öar i våtmarker skapar häckningsmöjligheter för fåglar. Faunadepåer liggandes i vatten
kan fungera som gömslen när rovfågeln patrullerar över våtmarken.

Alldeles innan Lagans långa lopp
möter vågorna i Kattegatt finns ett
hydrologiskt mycket spännande
område
alldeles
söder
om
mynningen - Hökafältets naturreservat. Området är känt sedan
länge som en fin fågellokal med ett
välbesökt litet fågeltorn. På hösten
är det en fin sträckfågellokal och
det rastar ofta fåglar av lite större
ornitologiskt intresse, t ex rördrom
eller skäggmes i vassarna. I lagunen
alldeles innanför mynningen rastar
ofta olika sorters änder.

Lagunen skapades efter en kraftig
storm i början av 1900-talet då
Lagans mynning plötsligt tog en lite
nordligare bana. Stormen skapade
nya strandängen mellan fågeltornet
och Lagan som idag är en av de
botaniskt mest värdefulla i Halland.
Leran går här i dagen men i övrigt
58

är det mesta av Hökafältet överlagrat med någon meter sand. En
gammal lertäkt finns i centrala
delen av området och som enligt
lokala utsagor utnyttjades för att
etablera skogen.
Tillsammans med forna strandlinjer
finns här även flera dynformationer
som kan vara rester från sandstaket
för att förhindra den omfattande
sandflykten som var ett stort
problem under 1700- och 1800talet. Efter omfattande dräneringsoch igenplanteringsprojekt på
1800-talet med miljontals plantor av
tall, bergtall och tålig gran kunde
området beskogas och sandflykten
äntligen få ett slut.
2018 satsade regeringen extra medel
på bl. a återskapande/restaurering
av våtmarker i naturreservat.
Hökafältet vaskades då fram som ett
av flera objekt där det kanske var

mycket genomsläppligt material och
lutningarna i nord-sydlig riktigt samt
ost-västligt riktning samtidigt som
avrinningsområdet är relativt litet
med ett närmast oändligt antal diken.

Våtmarker Hökafältet: Översiktskarta med
våtmarksytor markerat i ljusblått.

möjligt att återskapa en våtmark
med tanke på de omfattande
dikningssystem som finns här.
Vid en kontroll av höjddata för
Hökafältet kunde det konstateras att
området närmast innanför dynerna
lutar norrut mot Lagan med ca 2
meter på det ca 3 km långa
reservatet och området begränsas
österut av E6 och av Lagan. Detta
skapar förutsättningar för att fånga
upp avrinnande vatten innan det
slutligen rinner ut i Lagan.
Fastigheterna söder om Hökafältet
skulle kunna försumpas vilket dock
inte får ske speciellt när kommunen
sedan tidigare har problem med
högt grundvatten i området.
Området är även utmanande med sin
geologi dvs mest sand som är ett

Efter flertalet möten med olika
aktörer, rensning av diken,
avverkning av skog, schaktning för
att förstärka strandvallar mm har vi
nu ett våtmarksområde utan
motstycke i Halland. Vattnet är
näringsfattigt vilket är ovanligt i
dagens landskap och vi tror att
många groddjur kommer trivas i
området. Det kommer även att
gynna många sorters vatteninsekter
t.ex. trollsländor och växter som
kan finna sin tillflykt i denna relativt
ovanliga miljö. På lite sikt hoppas
vi även att lite udda mossor kan
gynnas av de många ”faunadepåer”
(högar med hela träd) som är
lämnade i området. Många
dessutom ute i våtmarkerna.
Centralt för utvecklingen av djur
och växter i området är skötseln.
Våtmarkerna är nästan helt belägna
inom en stor betesfålla där
nötkreatur från Skottorps säteri har
gjort ett fantastiskt naturvårdsarbete. De många älgarna i området
hjälper också till med att hålla efter
ungbjörk och tall.
Hur stor vattenyta har det då blivit
i området? Efter de senaste
justeringarna av projektplanen och
efter perioder med mycket regn blir
arealen vattenyta någonstans kring
36 hektar under den blöta delen av
året, det mesta inte djupare än ett
par bra stövlar.
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Konstruktioner med dämmen är en central del i
ett våtmarksprojekt. Här görs ett förstärkningsarbete med grävmaskin.

Som projektledare ska man alltid vara redo att
hjälpa till. Sanden är lättgrävd och spaden kan
göra stor nytta.

Sista spadtaget är kanske inte gjort
ännu men nu handlar det om
finjusteringar för att försöka bevara
vattnet i området så länge som
möjligt över kommande år. Idag
finns här alltså en dynvåtmark i de
lägsta delarna av terrängen, ovanför
eller öster om denna dynvåtmark
finns ett system av våtmarker på
flera högre nivåer. En torr vår och
sommar kan troligen torka ut stora
delar av området där vattenytan
kommer att variera kraftigt
beroende på årstiden. En varierad
vattennivå är i sig självt mycket
spännande ur mångfaldssynpunkt
och gynnar en rik mångfald. Vid
högvatten i havet och/eller vid
högflöde i Lagan kommer även
delar av området att svämmas över
av Lagans vatten, kanske även
saltvatten.

som händer våren 2020 och
framöver är lite svårt att veta men
för den naturintresserade så är det
bara att ge sig ut och njuta.

Sommaren 2019 gav en försmak av
vilket fågelliv som våtmarkerna kan
generera. Skedand och en mindre
skrattmåskoloni häckade enligt
lokala ornitologer. Trädlärkan är
väletablerad sedan tidigare och
häckar med flera par i området.Vad
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Besök gärna vår facebooksida
Naturreservat i Halland. Här får ni
härliga besökstips, information om
guidningar och aktiviteter samt
åtgärder som sker i naturreservaten.
Dessutom får ni se många fina bilder
från Hökafältet och alla andra
naturreservat runt om i länet. Nu är
guidesäsongen igång och om dessa
kan ni läsa på Länsstyrelsen webb:
lansstyrelsen.se/halland/besöksmål/friluftsliv
eller varför inte hämta ditt eget ex
av ”Aktiviteter och guidningar i
Hallands natur- och kulturreservat”
på turistbyråer, bibliotek eller på
Länsstyrelsen.
Välkomna ut i naturen!
Ps. Ta bara bilder, lämna bara fotspår…
Text och foto: Hans Bjuringer, Länsstyrelsen
och Magnus Redegard, Länsstyrelsen
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23-29 mars Seniorvecka - fri träning för alla 65+.
Vi har öppet hela påsken, i år med utökade öppettider.
Varje onsdag kl 18.00 hela sommaren bjuder vi på uteträning på vår terass! Och du behöver inte vara medlem för
att delta - alla är välkomna, medlem eller inte.

Mer info finns på vår Facebook-sida och hemsida.
Välkommen!
Industrigatan 29, 312 34 Laholm
info@takecarelaholm.se, 0430-79055
www.takecarelaholm.se

Båstad - Laholm - Grevie
Ängelholm - Helsingborg
www.npn.se
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Vill ni hyra
Hökagården?
Kontakta Thomas Knutsson
Tel. 070 - 877 13 90
mail:hokagarden@mellbystrand.se
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Södra Hallands Kraft ......................................67

Markiser – Persienner
Rull- & Lamellgardiner
Smarta solskydd

tekapersienner.com
Alltid fria hembesök!
Alltid måttanpassat!
och vi monterar allt!
LAHOLM 0430-294 10 – HALMSTAD 035-10 81 60 – ÄNGELHOLM 0431-150 63
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jörnkvists
KUSTNÄRA MÄKLARE

Nyckeln till en trygg och god bostadsaffär

jornkvists.se - mäklaren nära dig - 0430-77 77 80
64
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Går du i säljtankar?
J U S T N U H A R V I S TO R E F T E R F R Å G A N PÅ F R I T I D S H U S
OCH VILLOR I LAHOLMS KOMMUN!
Vi satsar inför framtiden med bland annat nytt kontor i
Mellbystrand på Kustvägen 180!
M E D O S S G Ö R D U A L LT I D
E N T R YG G O C H S Ä K E R B O S TA D S A F FÄ R !
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