
                                                                                                        

   Ålakustens kulturarvsförening     
Verksamhetsberättelse 2016
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        Hanöbunkten fr Kongaboden 2016-12-14 kl 08.42. Foto Eva Hylander

Verksamhetsberättelsen bygger på den ”Årsresumé” som skickades ut i dec 2016.
TACK alla som på något sätt hjälpt till!!

Förutsättningen för ett svenskt immateriellt kulturarv, grundkravet är ju att det ska vara 
levande, är att ålafiske får bedrivas. Förbjuds ålafisket, så är det inte längre ett immateriellt 
kulturarv. Då är det ett musealt kulturarv. Därför sammanflätas mycken verksamhet av 
styrelsen med ålafiskets framtid som ni ser i den här beskrivningen.

Styrelsens sammansättning 2016

Medlemmar 2016-12-31: 87 betalande stödmedlemmar

Styrelse: Maria Blombärg, Per Malmer, Lars Wergeni, 
Calle Ericsson, Sten Duvhök
Suppl: Bengt Jönsson, Mats Svensson
Adj. Dafvid Hermansson Kiviks Museum

Revisorer: Lennart Johansson, Richard Lehman (suppl)

Firmatecknare: Maria Blombärg och Lars Wergeni, var för sig.

Årsmöte/medlemsmöten: 1
Styrelsemöten, protokollförda: 6 
Informella möten: Ett otal
Myndighetskontakter: Ett antal                                                                        
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Protokoll 2016-01-18 2(9)

* Hommebåt och ålabodsprojekt: Calle - pågående. 

Calle har vandrat från Sissebäck till Stenshuvud. Han har dokumenterat hommebåtar o 
ålabodar både skriftligt och i bild. Ett arbete som så småningom på webbsidan.

Arbetet tenderar att växa eftersom det alltid  dyker upp något intressant under tiden. 

* Sydostleden: Maria 

Tommy Gustavssons, fd turistchefens, hjärtefråga. Han informerade om att Sydostleden som 
kommer via Simrishamn och slutar i Växjö.

Invigningen gjordes i juni. Någon skyltning om ålabodarna ingår inte i planeringen som 
ledningen för Sydostleden har.

* Fortsatt arbete med Gamla Rompeboden: Bengt

      Foto Hilding Thorbert 1948 (GHHBF)

Bengt har tillsammans med Ingvar Bovide återställt ursprungsutseendet för Gamla 
Rompeboden, "klint" väggarna, rivit ner tretex osv. Det har gjorts en planöversikt av 
länsantikvarien.
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Protokoll 2016-03-07 3(9)

* 7 april ”Vattenseminarium” - Ålakademin: Mats

* Fortsatt starategidiskussion: Lars

-- Strategi: Idé-kvalitet-uthållighet-kaxighet, vi behöver pengar och fler medlemmar

Styrelsen diskuterar ständigt strategin och ur detta kommer nya vinklingar och praktisk 
tillämpning.

--Internationell nischturism

Alltid återkommande funderingar hur man ska kunna förlänga gillesäsongen och

uppvisande av ett unikt kulturarv för allmänheten på ett naturligt sätt. 

* Ålakusten behöver ett besökscentrum: Mats

Ett av argumenten är ett centrum för allt som rör ålkulturen.

Gamla Rompeboden skulle passa. Förutom att den är den äldst bevarade ålaboden,

den har en öppen placering, är lätt att komma till,  möjligt för bussar,  ligger mitt i 
Hanöbukten och har ett levande ålfiske intill.

* Ålakokboken struktureras: Maria, Sten, Calle

Vi har inget namn än. Förslag mottages.

Idén är att boken ska ha minst lika många uppslag som det finns ålabodar.

Medlemmar som är intresserade och har bra ålrecept är mycket välkomna att presentera detta 
för ålkokboksgruppen.
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Årsstämma 2016-04-19 4(9)

Genomfördes enligt sedvalig praxis i Marias atelje.

Omval av samtliga ledamöter samt namnjustering till Ålakustens kulturarvsförening. 

Protokoll 2016-05-09
* QR-kodslinga längs kusten planeras: Lars o Sten

Vi har i dag början till en QR-kodslinga som Sten tog fram och finns placerad vid 
Holmaboden, Gamla o Nya Rompeboden, Kongaboden,Frisebodaboden, Tvillingaboden, 
Furubodaboden och Stockaboden. Via appen kan man läsa allt som ålarvsgruppen har på 
hemsidan. Det blir en fortsättning.

* Intervju med ålafiskaren Hans Nilsson: Per Malmer

Den har varit publicerad i tidningen "Vi syns i Åhus" men finns även på vår hemsida.

* Möte med "Maritim University": Sten representerade oss där. 

* 2 maj Maglehemsdagen: Hånsa - Sten

Hånsa o Sten gjorde givetvis succé med sin närvaro som resulterade i ett besök av Olseröds 
kulturförening (grannar till Maglehem) i Tvillingaboden där Hånsa höll föredrag om ålafisket 
och Maria om Ålakustens kulturarvsförening. De hade eget fika med.

* Inget deltagande av Calle TV4 matprogram "Välkommen till mej"

P g a att Calle vidhöll viljan att servera en ålmeny, och TV4 hade sina policyskäl!
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* Samverkan med Kiviks Museum: Maria 5(9)

Dafvid Hermansson på Kiviks Museum deltog i styrelsemötet och vi beslutade att vidga 
föreningens genom att införliva sträckan Stenshuvud – Holmaboden. Dafvid adjungeras till 
styrelsen och Kiviks Museum blir den södra utposten med information om Ålakusten.

 

* 27 juni Ålabodsvandring: Mats

Samlade som vanligt ett stort deltagande. Det är alltid lika speciellt att vandra längs 
Hanöbuktens strandremsa säger alla. Ålabodsvandringen i juni 2017 ska utgå från 
Stenshuvud.
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Protokoll 2016-07-04 6(9)

* 5 aug Öppet hus på Ryhls varv: Calle

Via hommebåtsdokumentationen blev inbjuden att hålla föredrag. 

* 6 aug Ålafestivalen med ålakung : Maria, Hånsa, Sten, Mats

Vår sekreterare Calle Ericsson var av Ålakademin nominerad till 2016 års ålakung. 

Kröningen skedde på Frisebodaboden med akademiordförande Mats Svensson som 
ceremonimästare.

* 7 juli Öppet hus på St Annas Gille: Hånsa

Hånsa sjöng, drog skrönor och föreläste om ålen.

* 14 aug Rompebodsdagen: Bengt, Maria, Hånsa

Gamla Rompeboden presenterades för allmänheten och mycket arbete med att återskapa det 
ursprungliga var gjort. Man sålde sill och annat. Sten höll informationstal och Hånsa 
underhöll i det härliga vädret. Maria sålde luad ål o äppelkaka. Inkomsterna för äpplakakorna 
gick till Gamla Rompebodens upprustning.

* Ålamuseet TRILLINGABODEN o GAMLA ROMPEBODEN blev nominerade till 
2017 års  arbetslivsmuseu: Maria

Men det blev ett skomuseum som utsågs.
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* 17 aug Provsmakningsålagille: Maria 7(9)

Arbetet med ålakokboken visade att det behövdes en provsmakning av olika ålrätter. 

Styrelsen med respektive inbjöds samt en fransk journalist och Dafvid från Kiviks museum.

Maria tog fram 16 olika recept, vissa tillhörde givetvis de beprövade.

Tanken var att det skulle vara som en vinprovning, små bitar med tillbehör. Alla ålsorterna 
hade olika tillbehör.

Hånsa finansierade ålen. Det tackar vi för. Det blev nämligen en höjdarupplevelse för en 
mycket ålkokboksintresserad styrelse.

Själva ålprovningen som koncept är mycket intressant och en utveckling för nutidsmänniskan 
av ålätande o ålagillet, men kräver en extremt väloljad, effektiv och kunnig kökspersonal. 
Samt en rigorös logistik.

* 24 aug Information till Simrishamns kommunfullmäktige

Maria o Calle var de som hade möjlighet att genomföra informationen. Till vår förvåning så 
var fullmäktigesalen fullsatt. Vi visade vår Ålakustfilm och presenterade vårt arbete. 

* Skolinformationutkast: Lars o Kerstin

Vi har länge diskuterat att information behövs till bla skolbarn. Det utkast som Lars och 
Kerstin presenterade visade sig vara så genomtänkt att den kändes att den även kunde passa 
som komplement vid andra typer av föredrag. De jobbar vidare på informationsutkastet.

* Nytt mål - 1000 medlemmar!: Lars
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Protokoll 2016-09-05 8(9)

* Ev samarbete med Havängs Museiförening: Per

Per håller i kontakten och det blir viktigt nu när vi verkligen kopplar ihop Ålakusten.

* Föreningsambassadörer: Lars

Vi har diskuterat att plocka in duktiga medlemmar i föreningen. Det har vi gott om. Deras 
uppgift blir att öka intresset att stödja föreningens arbete.

* Planerade intervjuer med ålafiskare:

Kalle Danielsson – Mats, Tenghagen – Sten, Bo Hellström – Calle, Rolf Färm - Per

Protokoll 2016-10-24
* SCSC(Swedish Coast and Sea Center) konferens 17-18 nov: Sten

* CBM-SLU-workshop - kustkulturer  i Uppsala 23-24 nov: Calle

Bekostades av SLU.

* Ålarvföreningsen ger bidrag till SCSC, 10.000 kr

Styrelsen beslutade att stötta SCSC som arbetar med att kartlägga varför fisken i Hanöbukten 
försvinner. 

* Överklagan Taggen: Per

Miljödomstolen i Växjö gav år 2011 Taggen Vindpark AB tillstånd att bygga en vindkraftpark
i havet på kuststräckan Åhus-Maglehem.

Tillståndet överklagades till Miljööverdomstolen av bland andra tre ålfiskare. Ålfiskarna 
beviljades prövningstillstånd, vilket innebär att Miljööverdomstolen kommer att pröva deras 
överklagande i sak.

Nämnas kan att även Taggen Vindpark AB överklagat till Miljööverdomstolen och fått 
prövningstillstånd. Taggen Vindpark AB vill få lindring i de villkor som Miljödomstolen 
uppställt i domen.
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Tänkta genomföranden 2017,  utöver årliga arrangemang 9(9)

-- Ålfiskarintervjuerna

-- Ålkokboksarbetet fortsätter

-- Hommebåtar o ålabodar m m slutföres

-- IK-NGO (Non Govermental Organisation) utvecklas

-- Skolinformationer

Vi inser att vår regeringen inte är mogen att presentera Ålafisket för Unesco.

Därför planerar vi att förbereda oss för att använda oss av NGO (se Unesco)

Styrelsen
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