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Skåne

Nordvästra Skåne by night

– Så roar sig nordvästskåningen

Etnicitet, kultur och
regional identitet

Vad är utmärkande för
näringslivet i regionen?

TEST:
Är du en äkta
nordvästskåning?

BAKGRUND

Projekt Identitet

I världen bor det 7 miljarder människor. Sverige har strax över 9 miljoner invånare.
316 208 av dessa bor i nordvästra Skåne. Vare sig det handlar om regionens,
landets eller världens befolkning har vi alla unika identiteter.
I det unika kan vi även finna någonting vi har gemensamt. Vad innebär det
egentligen att vara nordvästskåning? Har vi som bor här någon gemensam kultur
som håller oss samman?
Kort och gott – finns det någon nordvästskånsk identitet?

Skåne Nordväst
Skåne Nordvästsamarbetet består av de tio kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona,
Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga. Skåne Nordväst är samlingsnamnet för det politiska sammarbetet som
sker över kommungränserna samt det namn som används för att marknadsföra regionen. Syftet med samarbetet är att
driva gemensamma frågor som gynnar regionen.
Traineeprogrammet
Traineeprogrammet är en del av en strategi för att främja rekrytering och återväxt på ledar- och specialistbefattningar
inom kommunal verksamhet i regionen. Traineerna är nyutexaminerade akademiker som valts ut genom en omfattande rekryteringsprocess och arbetar med kvalificerade arbetsuppgifter inom sina kompetensområden. Det som skiljer en traineeanställning från en vanlig anställning är att ungefär 30 procent av arbetstiden består av utbildning i bland
annat ledarskap, projektledning, kommunal verksamhet och personlig utveckling.
Framtidsplan 2010-2020
Inom ramen för Skåne Nordvästsamarbetet har en Framtidsplan för 2010-2020 antagits av Skåne Nordvästs styrelse.
Framtidsplanens vision är att människorna i nordvästra Skåne ska känna sig som invånare i en sammanhängande stad.
Planen bygger på fyra övergripande mål kring identitet, infrastruktur, attraktionskraft och utbildningsnivå.
Projekt Identitet
Som ett led i traineernas fortbildning får varje traineegrupp i uppgift av kommuncheferna att genomföra ett projekt
som ska gynna regionen. Denna tidning är resultatet av det projekt som vi i traineegrupp 2010-2011 har genomfört.
Projektet tog avstamp från Framtidsplanens mål kring identitet: En samlad region med stärkt nordvästskånsk identitet. Vår
idé var att genom möten och intervjuer med människor som bor och verkar i regionen samla material till en tidning
som uttrycker en nordvästskånsk identitet.
Resultatet håller du i din hand. Trevlig läsning!
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STAD vs LAND

–Varför välja?
4

Text & Bild: Charlotta Hasselberg

En stekhet lördag i juni ställde vi upp målarplank i centrum
under Örkelljungadagarna. Syftet var att besökarna i ord och bild
skulle få diskutera vad som är speciellt med att bo i Örkelljunga
och Skåne Nordväst. Under dagen fick vi fick ta del av en hel del
målarlust och kreativitet.

B

arnen var, inte helt förvånande, snabbast med att
kasta sig över färger och penslar. Herr Nilsson, regnbågar, ballerinor, tempel och en hel del abstrakt konst
växte fram på dukarna i midje- och knähöjd.
För de vuxna var naturmotiv en favorit och många betonade att det är närheten till naturen, skogar, sjöar och
lugn som lockar i regionen.
På frågan om man föredrar landsbygd eller storstad kom
svaren blixtsnabbt: självklart överväger fördelarna med
landsbygden de i storstaden. I regionen finns ju dessutom
allt inom räckhåll. Eller som Christine Elmfors, boende i
kommunen, uttryckte det:
– I nordvästra Skåne har man nära till allt samtidigt
som man kan njuta av ensamheten. Ibland kommer jag
inte längre än 100 meter på en timme när jag är ute och
går med hunden, bara för att jag träffar så många att prata
med. Andra gånger ser jag inte en enda människa på två
timmar!
Samma möjligheter till variation gäller närheten mellan
stad och land, då storstaden med dess utbud aldrig känns
långt borta även om man befinner sig på landsbygden i
Örkelljunga.
Christine Elmfors får medhåll av Sylvia Johansson som
flyttade tillbaka till sin födelseort Örkelljunga för sju år
sedan när längtan efter rötterna blev för stark. Då hade
hon bott 56 år i en annan kommun. Även om mycket har

ändrats i kommunen har cirkeln slutits då hon nu bor i
samma hus som hon jobbade i som ung.
Sylvia Johansson menar att Örkelljunga är alldeles lagom stort, en ort där man hälsar på varandra och det
finns en familjär stämning. På frågan om vad som skulle
göra Örkelljunga bättre svarar hon att hon gärna skulle se
ett äldreboende som byggs i ett plan så att även de som
har svårt att gå kan ta sig ut själva.
Möjligheten att kunna ta sig till olika platser på egen
hand är viktig för att känna sig oberoende, menar hon,
både inom och utanför kommunens gränser. Ett lyckat
exempel på detta är de utökade bussförbindelserna till
omkringliggande kommuner som hon tycker fungerar
utmärkt.
Naturen och det lilla samhället var inte de enda motiven på vår målarvägg, även kyrkan representerades i
bilder med kors- och fisksymbol. Det är kanske inte så
konstigt att kristna symboler syns på en målarvägg i just
Örkelljunga som hyser en mångfald av olika kristna församlingar och kyrkor.
Johannes Ekelund, 14 år, målar glatt en stor HIF-logga.
Att inte bo i samma kommun som det allsvenska laget
är inget som hindrar från att vara ett hängivet fan. Han
tycker att han bor i den bästa delen av världen och att det
är det lilla formatet, där alla känner alla, som är Örkelljungas största fördel.
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IDENTITET,

kultur och etnicitet

Identitet, kultur och etnicitet kan vara tätt sammankopplat. Romer i
Sverige har länge kämpat för sina rättigheter och sin kultur. Vi var
nyfikna på hur romerna som nationell minoritet ser på sin identitet i den
här regionen. Därför var vi med när romernas nationaldag firades på
Dunkers Kulturhus den 8 april. Omkring ett hundratal personer hade
samlats för att lyssna till olika talare, fira den romska flaggan, äta romsk
mat, lyssna till romsk musik och delta i festligheterna.

P

å Dunkers Kulturhus i Helsingborg träffade vi Stefano Kuzhicov, ordförande i Riksförbundet Romer i
Europa. Riksförbundet Romer i Europa är en paraplyorganisation som finns i Göteborg, Stockholm och Skåne.
Organisationens syfte är att samla Sveriges romska föreningar för att föra romernas talan på nationell nivå.
Romerna har, som definierad nation utan ett eget land,
använt nationella symboler och kulturella uttryck för att
hitta en gemensam identitet.

mötesplatser och om rätten att få vara sig själv. Kulturnämnden i Helsingborg har samordningsansvar för stadens arbete med nationella minoriteter, det vill säga judar,
samer, sverigefinnar, tornedalingar och romer. Kerstin
Hassner talade även om hur viktigt det är att känna till sin
historia, då den påverkar hur vi lever våra liv idag.
Romerna kom till Sverige för ungefär 100 år sedan,
idag bor här omkring 15 000-20 000 romer. Den 8 april
2011 firade Länsstyrelsen den romska flaggan för första
gången. Stefano berättade att han personligen såg det
som ett viktigt erkännande. Och det var en lång väg dit...

Stefano Kuzhicov berättade om lokala föreningar som
Romani tjej och Vortadrom, föreningar i Helsingborg
som arbetar för att integrera unga romer i samhället,
samtidigt som de arbetar för bevarandet av den egna kulturen.
Enligt honom finns det en tydlig romsk identitet som
även präglas av att de är romer i nordvästra Skåne. Romani talas med olika dialekter och den romska kulturen
tar sig olika uttryck beroende på vilket land den specifika
romska gruppen bor i. Även religiös tillhörighet beror på
hemvisten. Han menar att den nordvästskånska romska
identiteten kännetecknas av en spretig kultur, på grund av
närheten till kontinenten
– Hitresta romer har nära till sina rötter och behåller
särdrag från det land där de växte upp, menar Stefano
som själv föddes i Rom i Italien.
I Europa bor det cirka 10-15 miljoner romer som tillhör ett femtiotal olika grupperingar.

Romerna har en bitvis mörk historia som har färgats av
förföljelse och diskriminering. Dagens minoritetspolitik
syftar till att stödja minoriteters rätt att bevara språk och
kultur.
Det är viktigt att arbeta på bred front för att nå en
utveckling mot ett jämlikare samhälle, där nyfikenhet och
förståelse är en drivkraft. Kerstin Hassner talade om kulturen som en nyckel för att överbrygga klyftor.
Antidiskrimineringsbyrån och Vortadrom höll sedan
kortare presentationer om sitt arbete, varvid Stefano gav
ett kort tal. Han talade om att kommunernas roll och ansvar nästan är viktigare idag än för tio år sedan. Stefano
menar att romerna som folkgrupp står vid ett vägskäl.
Nu krävs rätt verktyg för att romerna ska integreras med
lika rättigheter och samtidigt få bevara sin romska kultur
och identitet.

Den 8 april 1971 bildades International Romani Union.
Då samlades romer från 14 olika länder och bildade
världsorganisationen. Den 8 april i år firades alltså både
40-års jubileum och nationaldagen, som i sin tur firades
för tionde året i ordningen.
Kerstin Hassner, kulturchef i Helsingborg, invigde nationaldagsfirandet. Hon höll ett långt tal om vikten av

För att avrunda dagen firades flaggan och vi tog för oss
av läckerheterna som dukats fram till tonerna av romsk
musik. Det var nu trångt i lokalen och stämningen var
på topp. Den 8 april 2011 hade vi all anledning att fira
ordentligt!

66

Text: Malin Grahn Bild: Maria Lindqvist

”Den nordvästskånska romska identiteten
kännetecknas av en spretig kultur,
på grund av närheten till kontinenten”
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Romsk musikunderhållning utanför Dunkers Kulturhur i Helsingborg

Representanter från Lantbrukarnas Riksförbund, LRF

NÄRINGSLIV

med fokus på utveckling

Skåne Nordväst förknippas med det vackra landskapet som
bjuder på en blandning av stadsliv, landsbyggd, hav, åkrar och
hallandsåsens branter. Bra kommunikationer med båtar, flyg, tåg
och bilvägar har legat som grund för det näringsliv som verkar i
regionen. Här finns både små och stora företag med såväl
internationellt som lokalt ursprung.
Text: Nadia Abdellah Bild: Emil Bengtsson
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Christer Paulsson, vd för Kullaflyg

Företagaredagarna på Lindab Arena i Ängelholm synliggör den
stora variation och mångfald som näringslivet i nordvästra Skåne
har att erbjuda. Där samlas representanter från hela regionen för
att marknadsföra sig och nätverka med varandra. Vi åkte dit för att
ta reda på vad det är som gör näringslivet i just den här regionen
speciellt.

P

atricia Matjazis som arbetar för Bemannia menar att
regionen står för en företagsamhet och ett nytänkande. Man hjälper varandra i de små kommunerna och
nyetablerade företag stöttas för att nå framgång. Det regionala samarbetet inom Skåne Nordväst märks tydligt
och bidrar till en god marknadsföring.
Den vackra naturen kring Bjärehalvön utnyttjas bland
annat av Paulssons Bil. Maria Knutsson berättar om hur
de använder regionens vägar för att åka på så kallade
”road trips” och möta potentiella kunder, något som inte
hade varit möjligt på samma sätt i exempelvis Stockholm.
Det skånska klimatet underlättar för lantbrukare att
odla sina grödor. Bjärehalvöns potatisar är bland de tidigaste att skördas i Sverige.
Kristina Fridolf på Nordströms mat njuter av Kullaoch Bjärehalvöarnas naturskafferi. Hon tycker att det
bästa med företagandet i Skåne Nordväst är att det finns
så många som vill så mycket vilket ger en positiv utveck-

ling inom flera områden som går i fas med varandra.
Christer Paulsson är vd för Kullaflyg som är en bidragande faktor till det regionala näringslivets framgång. Han
tycker sig se en stor vilja att bedriva entreprenörskap hos
invånarna i regionen. Skåne Nordväst och Helsingborg
Business Region lyfts fram som exempel på plattformar
där kommunernas och näringslivets gemensamma krafter
möter framgång.
Enligt flera av företagarna som ställde ut på företagardagarna är Skåne Nordvästs tio kommuner tydliga för de
som arbetar med kommunal verksamhet men för många
andra medborgare och företag i regionen är gränserna
inte lika tydliga. Istället ser man en region med vacker natur, driftiga entreprenörer, goda förbindelser och en stor
mix av handel, tjänster och detaljhandel.
I framtiden vill man se större satsningar på unga företagare och mer marknadsföring utanför regionen.
9

FRAMTIDEN

genom ett barns ögon

I alla Skåne Nordvästs kommuner talas det om framtiden, till
exempel i form av visioner, mål, planer och program. Det handlar om att med hjälp av små och stora förändringar arbeta för en
positiv utveckling i samhället och en ljus framtid för regionen. Vi
har pratat med de som kanske berörs mest av dagens framtidsarbete – barnen.
Text: Jonas Johansson Bild: Charlotta Hasselberg

P

å Trollets förskola i Landskrona fick vi möjligheten
att träffa en härligt idérik förskolegrupp i åldrarna
3-5 år. Vi bad barnen att med hjälp av teckningar uttrycka
sina tankar och idéer om hur de vill att deras framtid ska
se ut.

dem så fort vi nämnde ordet teckning och de satte genast
igång att rita. Barnen hade mycket kloka idéer och tankar
om framtiden och visade upp en sprudlande kreativitet
när det målade allt från en balettskola till regnbågar som
sprutar godis.

Vi hade trott att det skulle vara en tuff uppgift för barnen att visualisera hur de vill att framtiden ska se ut. Vår
oro var dock helt obefogad. Det kliade i fingrarna på

Trots den stora mångfalden av motiv var det tre olika teman som genomsyrade de allra flesta – nämligen skola, natur och familj. Här till höger ser ni några exempel på detta

Kreativiteten flödar på Trollets förskola
10

Skola: Amila målade en balettdansös för att symbolisera att hon väldigt gärna vill att det ska finnas en balettskola i
närheten så att hon kan uppfylla sin dröm om att bli ballerina.

Natur: För Sara är naturen viktig. Därför har hon ritat en grön miljöbuss som man också kan bo i. Många av barnen
valde att måla vackra träd och skogsdungar men även stranden och vattnet var vanliga motiv.

Familj: Närheten till familj och vänner verkar vara viktigt för den kommande generationen då man kan hitta koppling
till familjen i nästan alla bilder. Liam (t.v.) har ritat sitt hus.
11

KNUTPUNKT

för konstnärer
och konstnyfikna

Klaes-Göran Klaesson, keramiker från Höganäs
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Text: Maria Lindqvist Bild: Malin Grahn

Konstrundan i nordvästra Skåne besöks årligen av tusentals människor, både från regionen och utanför, som färdas
över kommungränserna för att ta del av det nordvästskånska
kulturarvet. Hur ser konstnärerna själva på sitt skapande?
Vad i regionen inspirerar dem och hur kommer det sig att just
nordvästra Skåne har en sådan historiskt rik konsttradition?

U

nder konstrundans sista dagar besökte vi fyra olika
utställare från Höganäs och Båstad för att prata om
deras syn på identitet och vilken roll nordvästra Skåne
spelar för deras kreativitet. Malin Svensdotter, Richard
Ahlqvist, Klaes-Göran Klaesson samt Katriona Persson
bjöd in oss till sina ateljéer.
Malin Svensdotter upplever en tydlig koppling mellan
nordvästra Skåne och sitt skapande.
– Regionen erbjuder en stor mångfald av inspirationskällor, förklarar hon. Här kan man uppleva allt ifrån den
lantliga idyllen till storstadsmiljö.
Hon berättade också att närheten till kontinenten
och Danmark inbjuder till konstnärlig skaparanda, där
framförallt Köpenhamn stillar behovet av inspirerande
stostadspuls. Men även närheten till havet är viktigt för
hennes konst.
– Havet inger en känsla av frihet. Det har blivit både
en kraft- och inspirationskälla för mig.
Nordvästra Skåne har länge varit samlingsplats för
många konstnärer. Hon tror att den stora hantverkstraditionen är en av anledningarna till att kreativiteten flödar
just här. Havet och naturen är andra faktorer.
På Väsby konsthus, strax utanför Höganäs, har Richard Ahlqvist sin utställning. Att konstrundan inte bara
är en samlingsplats i regionen utan även nationellt blir
uppenbart när han berättar att de nyligen fått besök av
två busslaster fulla av konstintresserade från Göteborg
och Stockholm.
Konsten har tagit honom världen runt och han berättar att han inspireras var han än befinner sig. I nordvästra
Skåne som numera är hans hem hittar han inspirationen
främst ifrån minnen och Kullaberg med sin utsikt och
växtlighet samt Rönneå som rinner genom Ängelholm.
Konstrundan spelar en viktig roll för regionen, tror
han.
– Konstrundan i nordvästra Skåne är den viktigaste
och mest organiserade konstrundan. Den ger besökarna
möjlighet att träffa regionens konstnärer och se hur deras
skapande går till. Det är ett gyllene tillfälle att göra konst
mer tillgängligt för folk.

I samma konsthus ställde också keramikern Klaes-Göran Klaesson ut sina verk. Klaes-Göran inspireras framförallt av tradition och religion och arbetar mycket med

både sagor och visor. Hans keramiska bana började redan
vid 16 års ålder hos hans pappa, Otto Klaesson, som då
drev Klase Keramik i Höganäs. Uppväxten i Höganäs
tror han har stor del i hans konstnärskap.
– Jag upptäckte konst hemma och i mina kamraters
hem. Det fanns överallt. I Höganäs föddes man in i keramiken, alla barn kände någon som var konstnär.
Klaes-Göran menar att det finns ett större konstnärligt
intresse i den nordvästskånska regionen än i övriga Skåne, vilket har en stor del i den historiska ”kullakonsten”.

”I Höganäs föddes man
in i keramiken, alla
barn kände någon som
var konstnär.”
På Köpmannagatan i Båstad besökte vi Katriona Perssons ateljé. Intresset för att måla har hon haft sedan hon
var liten, till och med hennes dagböcker kompletterades
med illustrationer.
I Båstads olika miljöer med stranden, de vackra utsikterna och Hallandsåsen hämtar Katriona sin inspiration.
Nära och kära som finns i Båstad lockar till kreativitet
men även regionen i stort är viktig för att få olika typer av
intryck. Helsingborg med sitt kulturhus och Danmarks
konstmuseum Louisiana är också viktiga inspirationskällor. Hon upplever också att regionen präglas av en stor
konstnärsanda där man av tradition lätt kommer i kontakt
med konst.
Katriona Persson förklarar att konsten i nordvästra
Skåne också skapar gemenskap bland konstnärerna. Ett
viktigt nätverk är Måndagsklubben i Ängelholm som består
av en grupp konstnärer som utbyter idéer och tankar.
– Vi träffas och pratar och tycker till om varandras
verk. Vi är väldigt olika men vi inspireras mycket av
varandra. Även konstrundan är ett viktigt element i den
konstnärliga gemenskapen och ett perfekt tillfälle att träffa andra konstnärer.
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Är
du
en
äkta
TEST: nordvästskåning?
Om jag säger himmelsblå, vad
säger du då?

Vad är det godaste man kan äta
i nordvästra Skåne?

A: Tja, det är väl en fin färg.
B: Ååååh vi älskar Malmö FF...
C: Muckar du gräl eller?

A: Ehh, typ två röda pölser med
bröd? Smörrebröd?
B: Dom har väl också falafel?
C: En bulle med bulle!

Hur semestrar du helst?

Vem var Kullamannen?

Vad är Hallandsåsen?

A: På Rivieran. Den franska alltså.
B: Går på guidad tur i Turning
Torso.
C: Tandemcyklar på Ven.

A: En manlig dalkulla.
B: Sa du Kulladalsmannen?
C: En TV-serie inspelad i Kullabygden… tror jag.

A: En sås från Halland. Passar bra
till potatis.
B: En ås som skiljer Skåne från
Halland.
C: Ett evighetsprojekt.

Ska du med och tura?
A: Turas om? Med vadå?
B: Varför det? Det finns ju en bro.
C: Självklart! Hur många rundor?

Flest A: Du har ingen som helst koll på nordvästra Skåne eller Skåne över huvud taget. Du är förmodligen
stockholmare och det närmsta du kommit nordvästra Skåne är att du sett Mat-Tina på TV.
Flest B: Du är malmöit ända ut i fingerspetsarna. Din värld sträcker sig som längst till Lomma och nordvästra
Skåne känns lika avlägset som Lappland.
Flest C: Du är en äkta nordvästskåning! Du bor i Bjuv, jobbar i Helsingborg, dejtar någon i Ängelholm och har
en faster i Svalöv. Du kan prata flytande danska (enligt dig själv) och dina största förebilder är Henrik Larsson och
Niklas i Viken. Enligt dig har nordvästra Skåne allt!

Vart
är
vi
KLURIGT: på väg?
10 p: Vi åker från skogsdunge mot kallare breddgrader. Stad med tre hjärtan är också socken på vårt resmål.
8 p: Otursdagar för tankarna till stjärna som föddes här. Numera är förmodligen den största stjärnan horst.
6 p: Nordisk allfader har gett namn åt sjö på resmålet. Ås till ås passerar här.
4 p: Grön-gul kommun med röd-blått styre och sju grannar, av vilka den delar ände med den ene.
2 p: Grannkommun kallades tidigare ”staden i vinden” och på resmålet är det också svalt vill jag löva!

Rätt svar: Svalöv. 10 p: Åker från Lund. ”Kallare breddgrader” = norrut och SVALöv. Halmstads socken ligger i Svalöv. 8 p: Otursdag = Tycho Brahe-dag. Söderåsen
är en horst. 6 p: Odensjön ligger i Svalöv. Ås till ås-leden (del av Skåneleden) passerar Odensjön. 4 p: Svalöv kommunlogga är gröngul – S, M och Fp styr tillsammans.
Kommunen gränsar till sju andra kommuner varav Eslöv är den ena. 2 p: Grannkommunen Landskrona kallades tidigare Staden i vinden.

1414

ENGAGEMANG
Text: Emelie Lindell Bild: Charlotta Hasselberg

för Svalövs ungdomar

När Jan-Åke Svensson idag möter Svalövs ungdomar på den
fritidsgård han själv startat upp känner han att allt slit varit värt
det. Och att det finns mycket kvar att göra. För 13 år sedan såg
tillvaron i Svalöv ut på ett helt annat sätt för de unga, en vanlig
fritidssysselsättning kunde vara att förstöra grannens trädgård.

E

ldsjälen Jan-Åke Svensson har engagerat sig i ungdomsverksamheten i Svalöv i över 13 år. Han började som nattvandrare men upptäckte snart att det saknades en plats för ungdomarna att samlas på på helgerna.
I brist på annat sysselsatte många yngre sig med att slå
sönder skyltfönster, vandalisera trädgårdar och allmän
egendom. Med hjälp av andra frivilliga startade han upp
en fritidsgårdsverksamhet som nu ligger i källaren till
Svalövs Idrottshall.
– Efter att vi satt igång med fritidsgården fick vi diplom och tackbrev från butiksägarna som äntligen fick ha
sina skyltfönster i fred!
Att vara ung i Svalöv innebär att inte ha någonstans att
ta vägen, enligt Jan-Åke. Det krävs vuxna som vill engagera sig och hjälpas åt att ge ungdomarna en plats att
”hänga på”. En del gillar att spela fotboll eller att rida,
men det tar inte mer än högst ett par timmar om dagen.
Efter det vill de träffas och umgås.
– Man är inte mindre social bara för att man bor i
Svalöv.
Själv har han bott i Svalöv i hela sitt liv och stortrivs.
– Det är det som driver mig, berättar han, jag vill att
Svalöv ska vara lika bra för ungdomar idag som det var
när jag växte upp.

Fritidsgården drivs idag helt ideellt och mycket vittnar
om att det är tack vare de ideella insatserna som Svalöv
idag är en trygg plats att växa upp på. Föräldrar vågar
släppa ut sina barn själva på kvällarna och av skadegörelsen för 13 år sedan syns inga spår. Men det finns fortfarande mycket att göra – fritidsgården behöver nya lokaler
för att få plats med fler aktiviteter.
– Vi har inte möjlighet att ta emot alla ungdomar och
erbjuda de aktiviteter vi skulle vilja. Dessutom kan vi inte
ha öppet mer än enstaka kvällar i veckan.
I våras anordnade vi traineer en pizzakväll på fritidsgården tillsammans med traktens ungdomar och kommunala
politiker. Syftet var att diskutera hur de vill att Svalöv ska
se ut för de unga i framtiden.
Uppslutningen var god från samtliga politiska partier
och diskussionerna intensiva mellan tuggorna. Ungdomarna passade på att få sitt sagt och det som stod högst
på önskelistan var just en ny lokal för fritidsgården, gärna
med fönster och fler sittplatser.
När pizzan var uppäten och besökarna gått stannade
Jan-Åke kvar för att städa undan och förbereda morgondagens fotbollsträning för ungdomarna. Han var nöjd
med kvällens utgång och log stort när han berättade att
flera politiker lämnat löftet om att diskussionerna om en
ny lokal för fritidsgården skulle fortsätta.

Jan-Åke Svensson
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GEMENSKAP,

glädje och stolthet
Text: Emil Bengtsson Bild: Nadia Abdellah
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För att ta pulsen på föreningslivet i regionen begav vi oss till Bjuvs
kommun och Idrottsparken i Billesholm. Två av kommunens
lag, Billesholm och Ekeby, möttes i ett derby som omgavs av ett
arrangemang kallat Fotbollens dag. Vi minglade runt och pratade
med idrottsintresserade nordvästskåningar.

D

et första vi slogs av när vi kom till Fotbollens dag
var det stora engagemanget bland besökare och arrangörer.
Dagen innehöll såväl fotbollsmatcher som musikunderhållning, lotterier, tipsrundor, korvgrillning, straffläggning mellan fotbollsveteraner och mycket mer. Detta,
i kombination med det fina vädret, lockade många besökare i alla åldrar. När seniormatchen spelades var det så
mycket som 500 personer på plats och en riktig folkfest!
Det märktes tydligt vilken viktigt roll föreningarna och
deras idéellt arbetande kraft spelar. De skapar liv i de
mindre byarna på ställen där det kanske annars inte finns
möjlighet till större arrangemang.

västra Skåne och som tack arrangerade vi en utlottning
om fina priser från Helsingborgs IF. Det blev väldigt populärt och vi fick möjligheten att prata med både unga,
äldre, aktiva, ledare och föräldrar.
Besökarna gav oss ett starkt intryck av vad som kännetecknar idrottsidentiteten i Skåne Nordväst: glädje,
gemenskap och engagemang. Stoltheten över föreningar
och ledare som lägger ner tid och kraft för att så många
som möjligt ska kunna utöva sina fritidsintressen var också framträdande.
Många nämnde dock att de saknar konstgräsplaner.
Det kan tyckas lite märkligt en försommardag som denna
med fina gräsmattor, men kanske är det just det som visar
hur stor efterfrågan faktiskt är.

Under dagen samlade vi in tankar om idrotten i nord17

NÄTVERKANDE,

tennis och
kändisspaning

Rasmus Grenthe och Gustav Sundström från Lund
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Text & Bild: Anton Enqvist

Ett av de största och mest omtalade evenemangen i nordvästra
Skåne är tennisveckorna i Båstad då Swedish Open spelas. Även om
tennisen är det centrala så är veckorna också uppmärksammade
för de kändistäta festligheterna och näringslivsseminarierna som
omger turneringen.

F

olk strömmar in under tennisveckorna och invånarantalet i Båstad kommun stiger från 14 500 upp till
200 000 personer. Vilken mötesplats!
Enligt Båstad kommuns turistchef Karin Bengtsson
förändras identiteten i Båstad under veckorna på så vis
att tennisspelandet verkligen ställs till sin spets, och av att
så många företagare kommer och nätverkar.
– Det mediala uppbådet påverkar såklart också och
sätter Båstad i fokus, fortsätter hon.
Tennisveckorna har under många år lockat mycket publik, både till matcherna och till omkringliggande aktiviteter, eller societetsarrangemang som det kallades förr i
tiden.
– 1930 bestämde sig Sveriges kung Gustav V att efter
två år som åskådare själv delta i turneringen, vilket lockade många åskådare redan då, berättar Karin Bengtsson.
Vi besökte tennisveckorna på fredagen då herrarnas
kvartsfinaler spelades och vi bjöds på fin tennis. Tre spelare var placerade topp 10 i världsrankingen. Även om
vädret inte var strålande så var stämningen det, och vi
pratade med många entusiastiska åskådare omkring tennisbanan.
I Rasmus Grenthe och Gustav Sundström från Lund
hittade vi två rutinerade besökare, trots att de bara är
tjugo år gamla. De har besökt Båstad och tennisveckorna
sedan barnsben i och med att deras familjer har sommarhus i området. Båda två är tennisintresserade och ser
matcherna som huvudattraktionen och festerna som en

trevlig bonus, även om de vet med sig att många har omvänd prioritering.
Enligt killarna består besökarna till stor del av folk från
nordvästra Skåne och Stockholm, och arrangemanget
lockar människor i alla åldrar. Som helhet är tennisveckorna kanon, menar de, som även besöker Båstad under
andra veckor på sommaren.
När kvartsfinalerna var färdigspelade tog vi en promenad förbi Pepes Bodega och ner till hamnen. Vi såg
många fina båtar förtöjda och på flera av dem var festen
redan i full gång, trots att klockan inte var mer än 19,
vilket gav puls till hela området.
Där träffade vi Lisbeth Olsson och Marie Jansson från
Ängelholm som kommit för att ”kolla in showen”, som
de beskrev det. De tror att många av tennisveckornas lite
äldre besökare kommer från närområdet för att uppleva
den härliga stämningen, titta på människor och kanske
få se en och annan kändis. För dem själva hade kändisspottingen gått mycket bra, och de kunde snabbt räkna
upp den ena kändisen efter den andra som de sett under
dagen.
De berättade också att de, som de nordvästskåningar
de är, brukar hinna med att besöka alla nordvästra Skånes
kommuner under året. Till Båstad brukar det bli flera besök eftersom det är så fint!
Vi begav oss hemåt ganska tidigt på kvällen, nöjda med
en storstilad dag, samtidigt som andra begav sig mot en
storstilad natt.
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ETT AKTIVT LIV

– Hela livet!

Hur är det att åldras i Skåne Nordväst idag? Finns det ett
brett aktivitetsutbud? Hur är atmosfären? Var det bättre förr
eller går vi mot en positiv utvecklingstrend? Vi besökte en
äldremässa i Klippan för att söka efter svar.

M

ässan vi besökte hette Må bra hela livet och gick av
stapeln den 10 maj 2011 i Klippans kulturcenter.
På agendan stod föreläsningar om bland annat munhälsa,
minnesproblem och balanstäning. Mot slutet av dagen
bjöds det också på uppskattad musik och dans till Willez!

Idén till eventet togs fram vid en träff med pensionärsföreningarna i Klippan. Arrangörer var folkhälsorådet i
Klippan, socialförvaltningen, kostenheten, Pensionärernas Riksorganisation (PRO), Sveriges Pensionärsförbund
(SPF), vårdcentralen, Capio Citykliniken, Kupolen, Klippans församling samt Apoteket.
Målet med evenemanget var att lyfta fram och öka
medvetenheten om vikten av sunda vanor och ett aktivt
liv, hela livet.
Projektledaren Ann-Margret Ringnér var mycket nöjd
med tillställningen och menar att utställare och besökare
såg ut att hålla med.
– Våra äldre i Klippan är mycket pigga och glada. Jag
upplever att det är på grund av att här finns en sådan
gemenskap och mycket att göra. De äldre får ansikten
på folket här och är därför väl bekanta med apoteks- och
vårdpersonal. Jag tror att det stora utbudet av aktivteter
beror på att Klippan har ett så bra nätverk både inom och
utom kommunen, berättade hon.
Ulla Petterson, ordförande för Sveriges Pensionärsförbund (SPF) och väninnorna Amy Persson och Britta Ekdahl är alla klippanbor och trivs väldigt bra.
– Här är nära till naturen och det finns bra företag och
affärer och ett blandat utbud utifrån vad invånarna vill.
Man behöver inte röra på sig, här finns allt från studiecirklar till bowling, menar de.
Damerna besöker gärna även föreningar utanför kommunen. Ulla berättar att SPF har plats för alla och att de
20

vill få med sig ännu fler medlemmar som kan vara med
och påverka. Svårigheten är att nå ut med information,
exempelvis till dem som inte är engagerade i någon förening eller känner någon som är det. För de människorna
är ofta vetskapen om vad som finns att göra runt om i
kommunerna väldigt liten.

”Våra äldre i Klippan är
mycket pigga och glada. Jag
upplever att det är på grund
av att här finns en sådan
gemenskap och mycket
att göra.”
Sten Larsson är född utanför Landskrona och har bott
i Klippan i fem år. Han berättar gärna historier från sin
fotbollskarriär där han spelade runt om i de nordvästskånska byarna.
Numera är han en aktiv PRO-medlem. PRO Klippan
bildades 1943 och har idag över 600 medlemmar och arbetar aktivt för att locka ännu fler.
Enligt Sten är regionens främsta styrkor goda kommunikationsmöjligheter och ett rikt föreningsliv. Vad som
fattas i Klippan är svårare att peka ut.
– Det skulle i så fall vara bio och dans, skrattar Sten.
Han tror att det finns intresse för sådana aktiviteter, även
i de mindre byarna, men att det inte finns tillräckligt
många som vill driva frågan.

Text: Therese Ek Bild: Anna Rydberg

Vad betyder regionen för dig?

”Tycho Brahe, ett aktivit och rikt föreningsliv
samt studieförbund, naturen och närheten till
allt, bra kommunikationer, lugnt och skönt i
jämförelse med stora storstäder. Livet här går
saktare. Fisket i Rönneå, Söderåsen,
Skäralid. Det mesta finns här.”

”Jag har bott hela mitt liv i Klippan. För
mig betyder regionen omgivningen, naturen
och kungsfiskaren (Klippans kommunfågel
reds anm). Jag kan inte tänka mig att flytta
någon annanstans. Här är så bra så.”
– Siv Roslund

– Sten Larsson

Kommunens sjukgymnast har balansträning med besökarna
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EN SVÄNGOM

i nordvästra Skåne

Hur roar sig nordvästskåningen? Passeras kommungränserna i
jakten på nattliga nöjen? Vi besökte några av de mest karaktäristiska festliga kvällsaktiviterna i regionen och pratade med glada
gäster och ägare. Vi turade med HH-Ferries, dansade på Tingvalla
och rockade loss på The Tivoli.
Text:: Malin Grahn och Anton Enqvist
Bild: Maria Lindqvist

Dans till ljuva toner på Tingvallas Klubb83

Vill du beställa något typiskt skånskt i The Tivolis
bar? Ta en Toppaluva – blandad på Jägermeister,
kärlek och Baileys.

Uttrycket att tura: att åka färja fram och tillbaka för nöjes skull, gärna ett
flertal vändor, och njuta av god mat och dryck.
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HH-Ferries
Vi inledde utforskandet av regionens nattliv med att ”ta
en tura”. Båtarna i Helsingborg är en riktig institution
och Helsingborgssymbol, och har varit starten på många
fina utekvällar.
Alla åker båt. I veckorna är det mest pendlare och lastbilschaufförer. På helgerna är det barnfamiljer som ska
åka karusell på Bakken, och ungdomar som förfestar i
fören.

.
honom är turandet något som Helsingborgaren har i blodet. Och nog är det så, den första reguljära färjan hette
Hamlet och sattes i trafik över sundet 1842.
Högsäsong är under industrisemestern men passagerarantalet ökar även vid större evenemang och när det är
fint väder. Då köper passagerarna korv, godis och öl, och
som Jonas påpekade:
– Det kan man minsann inte göra på en bro.

Scandlines, i samarbete med HH-Ferries, seglar över
sundet dygnet runt. Vi träffade Jonas Marksell på Mercandia IV. Han har jobbat på båtarna i några år och enligt

Överfarten tar cirka tjugo minuter, och när vi klev av
färjan i Helsingborg var vi helt klart lite gladare än innan
vi steg ombord.

The Tivoli
En lördag i april begav vi oss till The Tivoli, en klassisk
klubb i en historisk byggnad. The Tivoli startades 1996,
inrymt i ångfärjestationen mitt på Hamntorget i Helsingborg, och har nu i 15 års tid lockat musikälskare och nöjeslystna till den gamla byggnaden från 1898.
The Tivolis ägare Hasse Jönsson säger att det ska vara
stället för allt och alla. Hjärtat finns i livescenen med pop
och rockartister, men här finns även nattklubb, standup
och restaurang. Hit kommer människor som är nyfikna
på livet, menar Hasse.

.
berättade att det är normalt med tillresta från kranskommunerna och ibland även från Danmark. Hasse tillägger
att när externa evenemang anordnas, på exempelvis Sofiero slott, kan gäster från hela Sverige komma för att se
sitt favoritband.

När vi minglade med gästerna mötte vi såväl folk från
Helsingborg som dess omnejd – en kväll på The Tivoli är
det värt att korsa kommungränsen för.
Vakten Glenn Schisback, som träffar många besökare,

Tingvalla
Klubb83 på Tingvalla är Åstorps bästa dansställe och
startade 1983, precis som namnet avslöjar. Varje lördag
under vinterhalvåret dansas det loss i Tingvallas lokaler.
Vi valde att besöka Tingvalla när rikskända Matz
Blahds var på besök. Det innebar fullt hus, så fullt att
det nästan var svårt att hitta en sittplats. När bandet väl
drog igång var detta inget problem, för trots att snittåldern uppskattningsvis var 30 år högre än på The Tivoli,
var uppslutningen på dansgolvet minst lika stor.
Vi träffade Ingegerd Rundström som tagit sig från
Ljunbyhed för att dansa på Tingvalla. Hon berättar att
Klubb83 lockar besökare från hela regionen, och att det i
stort sett är samma människor som besöker Sundspärlan
och Ekebo Nöjescentrum som Klubb83.

I början av kvällen, innan den stora folkmassan strömmade in, upplevde vi en avslappnad stämning på The
Tivoli. Gästerna drack öl och umgicks, antingen på uteterassen eller vid vinylbaren. Två timmar senare var scenförändringen total. Det var fullt ös, alla tre dansgolven
var fyllda, och utanför ringlade kön längs hela huset.
När vi tidigt på morgonen gick hem konstaterade vi att
det inte var för sista gången.

.

– Efter 30 år av dansande har jag vänner överallt, och
jag träffar alltid många bekanta på dansbanorna, säger
Ingegerd.
Tingvalla och Klubb83 är enligt Ingegerd speciellt
duktiga på att locka till sig kända och bra band.
Tingvalla är en klassisk danslokal som öppnade redan
1934, och under dessa år har hundratusentals nordvästskåningar dansat, spelat bingo, blivit kära och ätit gott
här. Inte ens andra världskriget kunde stoppa dansandet
på Tingvalla – det fortsatte bara med mörkläggningsskivor för fönstren.
Efter en mycket trevlig kväll på Tingvalla gick vi återigen hem med stora leenden på läpparna.
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