
 

      Nr1, Juli 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedan föreningen Byhamnen bildades i maj 2011 har det hänt en 
hel del. Byhamnens målsättning är att tillvarata Vävablekans 
möjligheter som samlingsplats för alla Österslövsbor och anlägga 
en mindre småbåtshamn i anslutning till ängen. Det här är vårt 
första nyhetsbrev med lite information om hur det går och vad 
som händer. Mer och uppdaterad information hittar du på vår 
hemsida www.byhamnen.se eller på facebook. Där har du också 
möjligheten att ställa frågor och tycka till.  

Byhamnen har i samarbete med Österlövs Fastighetsägare-
förening reparerat den gamla rampen och har skrivit ett 
skötselavtal med C4 teknik för skötsel av ängen. Här samlas 
vi om vädret tillåter varannan vecka och klipper gräs och 
håller efter vass och sly. Arbetet fortgår hela sommaren och 
alla är välkomna att vara med efter lust och förmåga. Vi 
samlas varannan lördag kl 09:00 med början den 13/7, ingen 
föranmälan behövs. 

Har du ingen möjlighet att vara med, men ändå vill stödja 
Byhamnsprojektet blir du enkelt stödmedlem på vår 
hemsida. Medlemsavgift för 2013 är 100:-/person eller 200:-
/familj. Årsavgiften inbetalas på Bankgiro 763-5808. 

En billig peng för dig som behöver någonstans att lägga i 
båten, eller hur? 

 
Vad händer nu? 

Kristianstads kommun bekostar och tar fram en detaljplan som säger hur området kan användas och 
medge undantag från strandskydd. Byhamnen kommer att bekosta utredningar som planarbetet fordrar 
t.ex. MKB (miljökonsekvensbeskrivning). Förhoppningsvis kommer planen att ställas ut senare i höst. 
När detaljplanen vunnit laga kraft kan Byhamnen ansöka om prövning vid t.ex. Mark och 
Miljödomstolen i Växjö för hamnbygge. Först när denna prövning är klar och utfallit positivt kan 
hamnarbetet påbörjas.  

Ägarbilden för området är sammansatt. Kristianstads 

kommun äger större delen av ängen (Håstad 75:1) och är 

delägare i Håstads Byalags samfällighet som i sin tur äger 

marken intill stranden och vattnet en bit ut i Råbelövssjön. 

Redan i juni 2011 upprättades ett arrendekontrakt mellan 

Byhamnen och Samfälligheten som tillåter Byhamnen att 

anlägga en småbåtshamn på samfällighetens mark och 

vatten. Eftersom samfälligheten är delägarförvaltad måste 

alla kända delägare ge sitt skriftliga tillstånd för att använda 

området till en småbåtshamn. Alla delägare har nu gett sitt 

skriftliga tillstånd och därmed äger föreningen rådighet över 

området vilket fordras för att ansöka de tillstånd som krävs. 

http://www.byhamnen.se/


 


