Meddelande Augusti 2021 från

Hovdala
vänner
Nytt format för vår information till
medlemmarna
Vi kommer att prova lite nya sätt för
information till våra medlemmar
och andra intresserade av vår
verksamhet. Ett omfångsrikt men
uppskattat blad ”Budkavle från
Föreningen Hovdala vänner” blir i
stället en lite enklare information
som vi kallar ”Hovdala vänner”
precis som föreningen heter. Vi
behöver nå flera läsare av det vi
tidigare publicerat i tryckt format.
Tanken är att utveckla vår hemsida
www.hovdala.org med intressanta
inslag och artiklar som då kan nås av
många fler samtidigt som vi sparar
tid och kraft och kan bli ännu mer
aktuella. På Facebook kommer vi att
bli mer aktiva med inslag om
föreningen och Hovdala slott och
naturområde. Här heter vi fort-

farande ”Föreningen Hovdala
vänner”. Sprid gärna till vänner och
bekanta. Då och då kommer vi också
att skicka information med e-post
till de medlemmar som har gett oss
sin adress.
Från årsmötet 11/7 2021
I vackert sommarväder hölls det
försenade årsmötet 2021 utomhus
på Hovdala. Vi är alla fortfarande
berörda av pågående pandemi och
de begränsningar den innebär för
våra möjligheter att mötas.
Verksamhetsplanen blev lite kortare
än normalt. Vi vill i stället återkomma efter hand. Förnyelse av vår
information och ökad medlemsrekrytering står i alla händelser på
programmet. Styrelsen fick följande
utseende efter årsmötet
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innebär det att Hovdala vänner
motsätter sig en dragning över/
genom Äspehöjden vid Hovdala.
Miljökonsekvenserna blir för svåra
och natur och kulturmiljö vid
Hovdala påverkas negativt. Hovdala
vänner har däremot inget emot att
nuvarande sträckning av stambanan
utökas till 4 spår. Kanske det skulle
medge att närbelägna Tormestorp
station öppnas igen för pendel- eller
pågatåg?

Så här presenterar sig vår nya
ordförande Elizabeth Möller:
Född i Piteå, bosatt i Hässleholm.
Tidigare arbeten: utbildningsledare,
informatör och coach.
Åker helst till sonen i London.
Intresserad av det mesta, men
speciellt Hovdala, konst, goda
vänner och Italien.
Yttrande angående spår för
snabbtåg
Styrelsen har under våren skickat in
yttrande till Länsstyrelsen angående
förslag till korridorer för framtida
dragning av nya spår för Södra
stambanan och dess utbyggnad för
snabbtåg. Yttrandet finns i sin
helhet på hemsidan. I korthet

Projekt Boketorp
Boketorp, det gula huset på kullen
vid Broslätt har fått en välbehövlig
renovering och anpassning till
besökande och aktiviteter på
Broslätt. Den röda längan strax intill
är helt nybyggd men på gammal
plats. Här finns nu bland annat
toaletter och en plats för
matlagning utomhus. Hovdala
vänner kommer att bidra med ett
träd eller annat som planteras vid

huset och kanske en bänk bredvid.
Några ur styrelsen har bidragit med
ideell tid i projektet. Även andra
föreningar har bidragit med tid i

projektet. Vi hoppas kunna använda
Boketorp för föreningsaktiviteter
med Hovdala vänner. Kanske en
studiecirkel redan i höst.

Berättaraftnar

Hovdala slott med flera en naturdag
vid Boketorp den 7 augusti.

Vi några av sommaren berättaraftnar har förenings-medlemmar
hjälpt till med biljett-försäljning vid
entrén. Iförda föreningens västar
innebär detta också lite reklam för
föreningen.
Naturdag vid Boketorp
Göingebygdens biologiska förening
(GBF) anordnade tillsammans med

Delar av Hovdala vänners styrelse
på Naturdag Hovdala.

Programmet omfattade
utställningar, seminarier och
vandringar. Vi var en av de
föreningar som deltog och
informerade om vår verksamhet.
Några nya medlemmar lyckades vi
rekrytera. En lyckad dag!
Kommande aktiviteter
Vi kommer att bli mer aktiva med
program för medlemmarna så fort
pandemiläget ger utrymme för
detta och naturligtvis följer vi
myndigheternas råd.
Söndagen den 5 september
anordnar vi en cykeltur runt Finjasjön för medlemmar. Start vid
Sjörrödskiosken på Hovdalavägen i
Hässleholm kl. 13.00. På några
platser kommer deltagarna att få
träffa styrelsemedlemmar som kort
berättar om platsen där vi stannar.
Tag med egen fika! Vi avslutar vid
Hovdala senast kl. 17.
Den 19 september deltar vi i
Skördefesten på Hovdala. Kom och
besök vårt bord på yttre borggården
En studiecirkel om Hovdala med
begränsat antal deltagare kommer

att genomföras med 5 träffar under
hösten. Platsen blir Hovdala och
Boketorp. Föreslagna datum är
tisdagar: 28/9, 5/10, 12/10, 19/10
och 26/10 kl. 18.30-21.00. Det finns
plats för 8 deltagare förutom
cirkelledare. Anmäl intresse till
Hans-Inge Lindulf senast 10/9.
070 40 35 211 eller
hi.lindulf@gmail.com
Någon dag senare får du besked om
deltagande.
En Höstfest hade varit trevligt att
genomföra men vi vill vara lite
försiktiga med anledning av
pandemin och väntar till 2022.
Aktuell information kommer att
finnas på vår hemsida:
www.hovdala.org
På hemsidan finns ett formulär där
nya medlemmar kan anmäla sig
Hur komma i kontakt med Hovdala
vänner:
Formulär på hemsidan
E-post: hovdalavanner@gmail.com
Facebook: @hovdalavanner

