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"Jag lämnar det här med lättnad"
Båstad. – Vi var beredda på det här, säger Ingrid Björkman, ordförande för
Norrvikens trädgårdssällskap.
Under årens lopp har sällskapet varit en högljudd part i turerna kring
trädgårdarna, och överklagat flertalet beslut som rör Norrviken.
Ingrid Björkman säger att sällskapet dessutom nyligen erbjudit Lilla Båstad ett
samarbete.
– Vi önskar dem naturligtvis lycka till. Men vi är väldigt måna om att
Norrvikens själ ska bevaras, det är läget vid kusten och utsikterna över havet
och upp över åsen. Nu hoppas vi bara att Lilla Båstad bygger varsamt, säger
hon.
Senast överklagade trädgårdssällskapet tingsrättens beslut att försätta
trädgårdarna i konkurs. Ett överklagande som hovrätten beslutade att avvisa på
tisdagen eftersom trädgårdssällskapet inte har rätt att föra talan.
– Vi har inget mer att göra för tillfället, nu har vi gjort vårt, säger Ingrid
Björkman efter Lilla Båstads besked.
Men sällskapet drar sig inte tillbaka helt och hållet.
– Enligt våra stadgar ska vi verka för att bevara och utveckla Abelins trädgård. Vi kommer att fortsätta bevaka det,
säger Ingrid Björkman.
Norrvikens trädgårdssällskap har också velat ta över trädgårdarna och bilda en ny stiftelse och har anhållit om ett
lån på åtta miljoner kronor hos Båstad kommun för att kunna köpa anläggningen. Som ordförande i en tillfällig
styrelse föreslogs Håkan Mörnstad, som också är politiker för Bjärepartiet.
– Nu slipper jag ett stort bekymmer, säger han på tisdagen.
– Jag var beredd att ställa upp i ett annat scenario. Jag lämnar det här med lättnad, fortsätter han.
Han säger att han engagerade sig i frågan för att kommunen behövde det och för att han tycker att processen
kring Norrviken varit konstig.
– Avståndet mellan sunt bondförnuft och juridik är himmelskt vid, säger Håkan Mörnstad.
Trädgårdssällskapet har också gjort polisanmälningar gällande försäljningen av Norrviken. Statsåklagare Nils-

Eric Schultz startade en utredning om misstänkt trolöshet mot huvudman, men lade ner den när Lilla Båstad drog
sig ur. Nu ser han över om han ska ta upp utredningen igen, men har ännu inte fattat något beslut.
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