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VERKSAMHETSBERÄTTELSE  2015

Här kommer en rapport om vad Ålakustens kulturarvsförening ägnat sej åt under året.

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 2015

Medlemmar 2015-12-31: 109 stödmedlemmar

Styrelse: Maria Blombärg, Per Malmer, Lars Wergeni, 
Calle Ericsson, Sten Duvhök
Suppl: Bengt Jönsson, Mats Svensson

Revisorer: Lennart Johansson, Richard Lehman (suppl)

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

Årsmöte/medlemsmöten: 1

Styrelsemöten, protokollförda: 10
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Informella möten: 12 (Arbetsmöte 8, Föredrag 4)

Myndighetskontakter: Ett antal

Medlemmar i Ålakademin, Ålfonden, Ålarvgruppen, Kristianstad läns Ålfiskareförening, har 
träffat mer än 25 riksdagspolitiker samt ett 20-tal lokalpolitiker under året. 

JANUARI

Claes Bergkvist och Hånsa informerar om ålfisket på möte med Hav och Vattenmyndigheten

FEBRUARI

*Lokala riksdagsledamöter i Alliansen, de fyra partierna mötte oss i slutet av februari i 
Tvillingaboden. Klart positivt.

*Vårdplan för Gamla Rompeboden presenteras för Länsstyrelsen.

*Slutlig förteckningstext för ”vårt” immateriella kulturarv sänds till Institutet för språk och 
folkminnen.

 

MARS

*Styrelsen beslutar köpa ”Ålfolderfilen” för egen framtida fri användning.

APRIL

*Göteborg HaV-Seminarium, Hånsa deltager.

*I Stockholm doktorspromoverades Niklas Sjöberg. SLU och HaV var välrepresenterat. 
Maria och Hånsa deltog.

Ålakustens kulturarvsförening
Orgnr: 802471-1247

www.alarv.se



 *Möte på Tvillingaboden med kulturmiljödirektör Riddarsporre, länsantikvarie Romberg, 
fiskeridirektör Wagnström, Fredrik Stålberg och Olof Martinsson från Länsstyrelsen.

*Årsmöte den 19 april.

*Maria deltager i konferens med Länsbygderådet i Blekinge ”Hela Sverige ska leva”.

*Vi får information om den planerade cykelleden Sydostleden som får en delsträcka mellan 
Strandridaregården och Nya Stockholmsboden i Frisebodaområdet.

*Vi har ett politikermöte på rådhuset som resulterar i en konferens i november på Rådhuset 
Kristianstad.

MAJ

*Föreningen deltar på Maglehemsdagen med ett bord bemannat med Hånsa och Duvhök.

*Vi mötte Socialdemokraternas riksdagsledamöter från Miljö och jordbruksutskottet. 

 *Vi träffade Socialdemokraternas riksdagsledamöter i Blekinge, Suzanne Svensson, Peter 
Jeppson fram på vårkanten. Positivt.

*Ronneby konferens ”Kustnära fisket” Miljö och jordbruksutskottet välrepresenterat. 
*Brev till HaV.

JUNI

*Per M och Calle åker till ”Nodmöte” på Riksantikvarieämbetet i Stockholm. Institutionen för
språk och folkminnen ger oss ett preliminärt besked om att vi är antagna till förteckningen 
över immateriella kulturarv i Sverige.

*4 juni, 349 brev till riksdagsledamöter och depertement.

*Socialdemokraternas riksdagsledamöter Monica Haider Älmhult, Marianne Pettersson 
Trelleborg samt Annelie Karlsson Kristianstad kom till Tvillingaboden 22 juni. De var 
mycket intresserade och förde mycket anteckningar, först avvaktande, men mer och mer 
positiva, och lovade jobba för att minister S-E Bucht skulle komma ner. (Detta har ännu ej 
blivit av)
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JULI

*Södra Gärds Hembygdsförening får bidrag med 50 000 kr av Lions Clup Åhus för 
restaurering av Gamla Rompeboden.

AUGUSTI

*Ålafestivalen 1 aug drog omkring 550 besökare.

*Till Rompebodsdagen 8 aug kom minst 125 personer.

*Samarbetsmöte med Ålakademin, Ålfonden, Ålfiskareföreningen och Ålakustens 
kulturarvsförening.

*Tysk-franska tv-kanalen ARTE gav en hård vecka på Tvillingaboden, men
 kommer sannolikt att gynna vår sak. Programmet kan ses på YouTube.

SEPTEMBER
 *Efter givande diskussioner i styrelsen om vad vi menar, för att nå vårt mål, ska vi
 jobba efter följande strategier:

– Dokumentera ålakulturen och beskriva hoten mot ålakustkulturen
– Inkorporera andra aktörer och påverka beslutsfattare 
– Värva fler medlemmar, informera om IK, besöka skolor, informera 
kommuner och region om vårt kulturarbete

*Sverigedemokraterna med riksdagsledamöterna Anders Forsberg och Aron Emilsson från 
Miljö och jordbruksutskottet kom den 4 sept. Först sightseeing på Tvillingaboden, 
Frisebodaboden, Holmaboden, och sen möte på Rompeboden. Klart Positivt.

*Per M får en bra artikel publicerad i SvD.
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OKTOBER

*Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt gav 20 minuters audiens innan han höll tal i Sölvesborg
i oktober. Han hade läst vårt brev. Vi presenterade vårt underlag och åsikter. Jonas avslutade 
med att vi måste förstå att dom ej ändrar politik hur enkelt som helst. En motståndare som 
kanske ändå förstår att våra åsikter vilar på vetenskaplig grund!

*5 okt -  40 brev per mail till Miljö och jordbruksutskottet. Bifogat ”ÅLAKUSTEN önskar 
möta...”

*Hembygdsföreningens strävan att bevara Gamla Rompeboden går i lås och vårdplan 
fastställts av Länsstyrelsen. Underhålls- och reparationsarbeten har påbörjats mycket tack vare
generösa bidrag från Lions i Åhus. Rompeboden beräknas kunna hållas öppen för allmänheten
från juni 2016.

*Den 6 okt, Institutet för Språk o Folkminnen meddelade att Ålakustens 
kulturarvsförening finns på förteckningen över svenska immateriella kulturarv!! (År 
2011 ratificerade den dåvarande regeringen en konvention från UNESCO om att ta på sig att bevara inhemska 
immateriella kulturarv. Inst för Språk o Folkminnen fick regeringsuppdraget att skapa en förteckningen och 
förslag på urvalsprocess av immateriella kulturarv för Sverige) Den 15 okt öppnades en 
officiellwebbsida, se www.levandetraditioner.se med förslag till immateriella kulturarv.

    

*Glädjande när Maria Malmer Stenergard(m), Christer Nylander(lib), Per-Ingvar 
Johnsson(c), Tuve Skånberg(kd) besvarar SNFs artikel, samt 
riksdagsmotionsskrivningar.
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NOVEMBER

*Den 4 nov reste en trehövdad delegation till riksdagen för att möta vice ordf  Kristina Yngve 
(c) och de övriga allianspolitikerna i Miljö och jordbruksutskottet. Positivt. Negativt den 4 
nov var att vi inte fick till något möte med Miljöpartiet. Ej heller med någon företrädare för 
Landsbygdsdepartementet. Det kanske var bra, nu har MP tid att sätta sig in i utredningen som
Åsa Romson begärt. Vi får för första gången en gemensam plattform att utgå ifrån.

*6 nov, vår konferens på Rådhuset Kristianstad, 66 deltagare. Vi informerade om en 
turistnäring/kulturarv som omsätter ca 67milj på 3½ månader i kommunen.

*Under hösten har en delsträcka (Slussen – Nya Stockholmsboden) på ”Sydostleden” 
färdigställts, planerad invigning i juni 2016.

DECEMBER

*HaV (Hav och Vattenmyndigheten) föreslår i sin decemberrapport inga ytterligare 
inskränkningar av fisket. Ej heller några lättnader i regleringarna. HaV försöker motivera 
fortsatt embargo på generationsväxling trots att fisket på 2 %, enligt dom själva, inte utgör 
något hot mot ålens långsiktiga återhämtning. Ettårstillstånden fortsätter.

Något beslut fattades inte den 1 dec när rapporten lämnas in.

*Ålakusten kulturarvsförening har under senhösten initierat ett par nya projekt:
– En renodlad ”Ålakokbok” ska framställas
– En dokumentation av ”Ålakustens hommebåtar, i bruk och i vila”
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Gamla och nya Rompeboden

*Föreningen initierar ett arbete med någon form av skulptur om ålarvet samt någon form av 
skyltning i norra rodellen Åhus: Välkommen till Åhus och Ålakusten.

*Hembygdsföreningen meddelar att Gamla Rompeboden beräknas vara så färdigställd att den 
kan hållas tillgänglig för allmänheten sommaren 2016. 

*Flertal tidningsartiklar om Ålen, Ålutsättningar, Ålfestival, Kulturarv, Ålabodsvandringar, 
har under året publicerats. 

Vi behöver fortfarande fler stödmedlemmar!!
Det kostar inte mer än 150:- per år, informera vänner och bekanta.
Anmälan via vår hemsida www.alarv.se / föreningen / stödmedlem.

Styrelsen
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