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Norrvikens grind ﬂyttas inför
säsongspremiären
BÅSTAD Publicerad 12 april 2013 kl. 04:00

Peter Ekelund, en av ägarna, och projektledare Bo Nilsson i samband med att Lilla Båstad stod klara som
nya ägare till Norrviken i början av februari i år. Den röda grinden ska nu flyttas innan trädgårdarna
öppnar för säsongen.
HD/NST Mats Roslund

Entrégrinden till Norrvikens trädgårdar flyttas. Det innebär att en del av det som i dag är
trädgård hamnar utanför grinden när det är dags att öppna för säsongen den 8 juni.
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Varje dag mellan den 8 juni och 30 augusti kommer Norrvikens trädgårdar att hålla öppet. Även om
de största delarna av de nya ägarnas planer inte kommer att hinna genomföras till denna säsong,
så kommer det att se annorlunda ut för årets besökare. Bland annat kommer den första delen av
trädgårdarna att ligga utanför den stora röda grinden.
– Tanken är att grinden ska bli en mer direkt entré in i själva trädgårdarna, säger Bo Nilsson, Lilla
Båstads projektledare.
Grinden kommer att stå vid den så kallade tväraxeln i trädgårdarna, alltså närmare villa Abelin.
Området där grinden står i dag kommer att bli ett informationscenter.
– Egentligen kunde vi ha varit helt utan grind, men det är ju Kraitz som har gjort den och den är ett
konstverk, säger Bo Nilsson.
Innebär inte det att trädgårdarna blir mindre?
– Det kan ju någon kanske säga, men allting finns kvar, att grinden flyttas förändrar egentligen
ingenting. Det gör bara att vi kan separera det här informationscentret från själva trädgården, säger
Bo Nilsson.
Exakt vad som händer i trädgårdarna under årets säsong vill han inte berätta. Ett informationsmöte
med kommunstyrelsen hölls i veckan, men exakt vad som sades där vill projektledaren inte säga.
– Det var en bra dragning för hela kommunstyrelsen och det ledde till att vi justerade vissa saker i
våra planer. Det handlar om att ge och ta, säger Bo Nilsson.
De närmaste veckorna ska mer bli klart och inom kort ska informationen nå allmänheten.
– I maj månad kommer vi att skicka ut ett magasin till samtliga hushåll på Bjäre, där vi berättar om
programmet och allt som kommer att hända, säger Bo Nilsson.
Utöver öppettiderna och beskedet att det blir fri entré står det också klart att Bjäremålarna kommer
tillbaka med sin Sommarsalong och att restaurang 10:3 kommer att ha öppet som tidigare.
Emma Lind (/nyheter/emma-lind/)
emma.lind@hd.se (mailto:emma.lind@hd.se) 0431-843 03

Kommentarer
Genom att kommentera på hd.se så godkänner du våra regler. (/lasarnas/2009/01/26/regler-foerkommentera-och-paa/)
Kommentarsfunktionen är stängd på den här sidan.

Visar 22 kommentarer
(http://disqus.com/guest/28bf694d5343b9ed919733eb78ee4355/)
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Att länsstyrelsen tillåter kulturarv som bl a fått utmärkelsen "Europas vackraste trädgård" och natur av stor
betydelse i flera avseenden förstöras är obegripligt. Hur har de personer som handlagt detta ärende på
tillsynsmyndigheten egentligen resonerat? Varför offentliggörs inget material eller inventeringen av den
större vattensalamandern som skulle göras? Det går inte att finna något på länsstyrelsens hemsida.
16 people liked this.

(http://disqus.com/guest/6dc91720d60afbd01ec76903d9a18232/)

Patrik 5 dagar ago

- Det handlar om att ge och ta, säger Bo Nilsson.
Hittils har man ju från Lilla Båstads sida bara tagit, så nu skall det bli intressant att se vad man tänker ge
tillbaka till kommunen och dess invånare.
13 people liked this.

Turismberoende 3 dagar ago
(http://disqus.com/guest/412bae744b5e806a14147a99118a9fa7/)

som svar till Patrik

Vill inte vara sådan, men att hålla öppet för oss alla under en längre period och dessutom låta oss
komma in gratis, är väl att ge en smula, eller? Gissar även att man fortsätter sköta trädgårdarna och
dess olika växter, vilket ju kostar en bra slant (om vi får tro tidigare ägare) och utan grindentré är ju
även detta en gåva.
När det gäller Norrviken så har jag lite svårt att se problematiken. En illa skött anläggning som nu tas
över av ett lokalt företag. Visst, de vill bygga där ute, men om detta kan finansiera att de "riktiga"
trädgårdarna kan stanna på Bjäre, så är väl detta bara bra, eller? Personal som försörjer sina familjer
kan stanna i arbete och, om de nya ägarna gör som man sagt och detta drar fler till Bjäre, så ökar det
ju chanserna för en majoritet av oss andra att få behålla våra turist-knutna arbeten.
Har som sagt svårt att se djävulen i detta projekt. Vi får inte stirra oss blinda på att allt som Erik och
Mats tar i är illa. Utan dessa två bröder hade Swedish Open säkerligen hamnat i Stockholm och flera av
kommunens största arbetsgivare etablerats någon annanstans.
(http://disqus.com/Krille_64)Krille_64 and 4 more liked this (#)

(http://disqus.com/guest/1151fc2f04ec7f86373b44c22d13722b/)

PSI 5 dagar ago

Allvarligt talat. Kan det inte vara bra nu?
Norrviken är sålt. Till privata intressenter. Ändå kommer trädgårdarna hållas öppna 8/6-20/8. Med fri entré.
Se då till nu alla att komma mangrant och besöka trädgårdarna för att njuta av dess skönhet. Med höga
besökssiffror är det svårt att stänga grindarna för allmänheten (även om jag personligen inte tror att det
kommer att hända). Ät i resturangen, njut av den fantastiska miljön.
Det blir nog bra.
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(http://disqus.com/PELLO)PEO and 21 more liked this (#)

(http://disqus.com/PELLO/)

PEO 5 dagar ago som svar till PSI

rätt inställning !
4 people liked this.

E . P . 5 dagar ago

(http://disqus.com/guest/b00fbf72d93ee72c2841afe4da5ec6e7/)

Aldrig mer Norrviken för vår del o vi var många som regelbundet gjorde ett besök förr.
3 people liked this.

PEO 5 dagar ago

(http://disqus.com/PELLO/)

Nu får vi sluta vara så negativa ! Med anledning av att själv talat med de anställda i trädgården ska vi se
ljust på framtiden . Trädgårdarna skall efterhand rustas upp. Huvudbyggnaden skall i sinom tid restaureras
och under en tidsram av minst 10 år kommer absolut inga ingrepp göras. Det var faktiskt också så på
Abelins tid att han, eftersom ...alla vet aldrig hade några pengar , försökte avyttra den nedre delen redan på
den tiden Det är bara att inse att detta får vara inkörsporten till något nytt och jag uppmanar alla till att
istället för att sitta o klaga, Besök Trädgårdarna i sommar, det är Fri Entré !
(http://disqus.com/Krille_64)Krille_64 and 16 more liked this (#)

E . P . 5 dagar ago som svar
(http://disqus.com/guest/b00fbf72d93ee72c2841afe4da5ec6e7/)

till PEO

Trodde man fick skriva sin åsikt. Ja det kan verka negativt, men har med princip att göra. Bussen fr
Tyskland kommer också att hamna på andra ställen. Jag struntar totalt i om det är fri entre.
6 people liked this.

(http://disqus.com/PELLO/)

PEO 4 dagar ago som svar till E . P .

Det kallas svikare . Åk någon annanstans , nu blir jag förbannad på alla motsägare ! Har själv varit
Mycket ! starkt emot denna exploatering det vet alla som känner mig . Men nu är ju läget så som
det är och skall besökarna då svika trädgårdarna är det ju definitivt kört . De får ju faktiskt ha en
ärlig chans att visa upp sig . Jag tror faktiskt detta rent av kan bli riktigt bra med de anställdas
inställning till det hela . Man skall aldrig vara sämre än man kan ändra på sig . Det är ju i det här
läget Trädgårdarna har en chans till Revival
9 people liked this.

E . P . 4 dagar ago
(http://disqus.com/guest/b00fbf72d93ee72c2841afe4da5ec6e7/)
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Svikare? Min ståndpunkt står fast o jag kastar inte kappan efter vinden. Ha en bra dag.
6 people liked this.

Turismberoende 3
(http://disqus.com/guest/412bae744b5e806a14147a99118a9fa7/)

dagar ago som svar
till PEO

Tack Peo.
Att inte visa att vi trivs i Norrviken är verkligen att indikera att det är ok att rensa området i
framtiden. Är det privata målet att trädgårdarna ska kunna bibehållas, måste vi ju visa detta,
men är agendan endast att säga stopp varje gång ett brödrapar vill göra något, då förstår jag.
(http://disqus.com/PELLO)PEO liked this

(http://disqus.com/PELLO/)

PEO 3 dagar ago som svar till E . P .

Ja då får du faktiskt ursäkta men då använder jag trots det uttrycket svikare , så du menar att
uppmana busslaster att inte besöka trädgårdarna hellre ? Hur menar du ?

NaturalVisions 4 dagar ago
(http://disqus.com/guest/28bf694d5343b9ed919733eb78ee4355/)

som svar till PEO

PEO! - Du om någon som deltagit flitigt i debatten under årens lopp vet mycket väl att kritiken gäller
mer än själva trädgårdarna. Stora delar av den fascinerande landskapsbilden vid N T, åsplatån och
kuststräckan bort mot Kattvik planeras genomgå dramatiska förändringar de kommande åren.
Dagens idylliska lugn och fridfulla miljö kommer ersättas med en mängd oljud, ökad trafik och ljusskenet
från tusentals lampor som kommer synas vida omkring över Laholmsbukten.
NTAB/Peab är fullt medvetna om att deras omfattande exploateringsplaner i området kommer granskas
in i minsta detalj. För att inte väcka vrede och riskera nya segdragna processer så kommer de
antagligen ta det försiktigare i mindre steg.
Visuellt har jag flera gånger jämfört landskapet och den säregna naturen kring N T med Stenshuvud
nationalpark, vars natursköna område också hotades av exploatering på liknande sätt som nu planeras
i NT.
Bildandet av Stenshuvud nationalpark 1986 lyfte hela intresset för Österlen som haft en mycket
gynnsam utveckling och kommit hela bygden där till stor nytta. Inte minst har det genererat mängder av
nya arbetstillfällen. Ett reducerat framtida N T i skuggan av NTAB/Peabs nya bostadsområde skapar
knappast vare sig fler arbeten eller attraherar turister.
(http://disqus.com/PELLO)PEO and 14 more liked this (#)

(http://disqus.com/PELLO/)
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Förstår absolut er ståndpunkt , men i detta läge kan ju bara de som värnar trädgårdarna göra en
sak, visa kommun o NTAB att vi inte tillåter ingrepp o besöka den flitigt samt om man har tur då
även träffa ansvariga och säga dem några sanningens ord. Själv är jag ganska övertygad om att
den detaljplan som finns måste hållas och att de har så många olika ögon på sig från olika
instanser att de inte varken vågar eller kan sabotera själva trädgårdarna, detta står också i
stadgarna. Om nu de som ville bevara trädgårdarna sviker den och inte besöker den . Förklara för
mig , vad hjälper det nu ? Jag vet att det är så som du skriver och allt kunde gjorts på ett betydligt
trevligare sätt. Frågan är bara om Norrviken blivit det som Stenshuvud är ? Jag tror det ligger fel till
helt geografiskt på något sätt . Hela landskapsbilden kring Stenshuvud och allt som ligger längs
den remsan är betydligt attraktivare för t.ex vandrare o.s.v . Vi vet trots allt en sak med Facit i hand
om man kan säga så , Norrviken har aldrig varit en dragare , tyvärr tyvärr....Jag ser positivt på det
hela och tar detta som en nystart , hur fel det än gått till . För allt har gått helt galet till JA . Men
Länge Leve Norrvikens Trädgårdar !
4 people liked this.

NaturalVisions 4
(http://disqus.com/guest/28bf694d5343b9ed919733eb78ee4355/)

dagar ago som svar
till PEO

Som hängiven försvarare av natur och fauna låter jag mig inte bländas eller vilseledas av
förföriska prospekt och blå ballader om hur fint "Lilla Båstad" ska bli. Husen som planeras
byggas blir säkert fina och begärliga objekt på marknaden, men NTAB:s exploateringsplaner
sträcker sig mycket längre:
Det säregna och relativt orörda naturområdet i och kring N T bort mot Kattvik, åsplatån och
längs klapperstensstranden som utgör själva sinnesbilden för denna del av det vackra Bjäre
kommer ju att raseras! Hur kan man överhuvudtaget tillåta att Båstads kanske främsta
sevärdhet, känt långt utanför vårt lands gränser, ska exploateras?!
Vad beträffar N T:s geografiska läge kontra Stenshuvud nationalpark, ligger Bjärehalvön sett
till infrastruktur och kommunikationer strategiskt betydligt mer fördelaktigt till och nära den
befolkningstäta Öresundsregionen.
Ett utvecklat N T med tilltalande innehåll, befintliga naturområden i Axelstorp, Sinarpsdalen,
Pershögsskogen, Englandsdal, Hovs Hallar m fl, skulle tillsammans med Skåneleden, dess
storslagna vyer över hav och landskap, vackra badplatser, nya vandringsleder och
spännande upplevelser kunna bindas samman till en formidabel naturpärla av rang. En sådan
lösning skulle sannolikt få turismen på Bjäre att blomstra som gynnat många fler lokala
näringsidkare, och inte enbart NTAB/Peab.
8 people liked this.

(http://disqus.com/PELLO/)

PEO 3 dagar ago som svar till NaturalVisions

Men tyvärr kommer vi aldrig få våra kommunpolitiker eller någon intresserad att
genomföra ett så fint projekt . Givetvis är det du skriver det enda egentligt rätta Tyvärr
ser olika kommuner olika på just dessa saker Själv vet jag inte om Båstad någonsin haft
en kommunledning som tänkt igenom tillgångarna av just natur o allt vad Bjäre skulle
kunnat ge Se på Bohusläns skärgård eller Stockholms, se på alla bruken kring Uppsala
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trakterna, se på Österlen .....Man har bevarat gammalt o sevärt och blandat det med nytt
Dragit nytta av Sveriges Historia och gjort platserna attraktiva att besöka av rent
kulturminnes skull ....Sverige har en enorm historik så har också Bjäre Men det tycks
ingen bry sig så mycket om av de styrande Kapital & stormakt i form av PEAB styr hela
Bjäre. Vi får vara glada så länge de som brukar jorden lever kvar i bygden Det lär bli en
tidsfråga om EU skall härja vidare med spelreglerna . De finns för alltid vackra platser att
besöka, Bjäre är Fantastiskt , inte bara Norrviken .....

NaturalVisions
3 dagar ago
(http://disqus.com/guest/28bf694d5343b9ed919733eb78ee4355/) som svar till PEO
Jag håller verkligen med dig i dina reflektioner PEO. Båstad saknar knappast
historia. Tvärtom. - Titta på bifogade bilder!
Kring förförra sekelskiftet, 18-1900-talen vallfärdade folk från när och fjärran till
Båstad. Det var bl a de vackra naturscenerierna, alla utflyktsmål, den friska luften,
de härliga havsbaden, alla badinrättningarna, sport, idrott, motion, nöjen,
underhållning och säkerligen mycket annat stimulerande i en salig blandning som
lockade.
Under de båda världskrigen upphörde nästan all turismen vilket fick negativa
konsekvenser för de branschverksamheter som byggts upp. Återhämtningen gick
mycket trögt. Eller inte alls. Så småningom begav vi oss i allt större utsträckning på
utlandsresor och de klassiska resmålen på hemmaplan föll i glömska och tynade
bort.
Trender kommer och går. Så har det alltid varit. Men den natur som exploateras är
för oöverskådlig tid förlorad. I värsta fall utplånar vi även djur och växter, varav
några fridlysta sådana, som den större vattensalamandern. Gängse uppfattning om
Bjäres karaktäristiska landskapsbild riskerar därmed krackelera rejält.
Jag anser att man med benfast vilja och konstruktiv jävlar-anamma-inställning kan
utveckla aktuella naturområde i kombination med det attraktiva koncept som förut
lockade folk till Båstad till en ny livskraftig turismindustri. Inte som nu, under endast
två intensiva tennisveckor, utan alla årets dagar.
Många av de som väljer att flytta till Båstad gör det för den höga livskvaliténs skull,
men sågar man av alla grenar på stammen finns till slut inga frukter kvar att plocka
längre. Balans, harmoni och samklang med naturen är därför viktiga faktorer för vår
trivsel och välbefinnande. Som sagt, med en förnuftigare attityd kan en renässans
vänta runt hörnet...
ATTA C H E D F I L E S

(#)
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(http://disqus.com/PELLO)PEO and 7 more liked this (#)

Skomakaremästaren
(http://disqus.com/guest/ee5d7e6e4ffa01808c68ea2df85c25b8/)

3 dagar ago som svar
till NaturalVisions

Vad skulle, i försörjningsavseende, 200.000 vandrare årligen på Skåneleden inom
Båstads kommun bidraga, netto, till ökat välstånd? Vem skulle plocka pengarna, vem
skull tvingas stå för kostnaderna (renhållning mm)?

NaturalVisions

dagar ago som sva
(http://disqus.com/guest/28bf694d5343b9ed919733eb78ee4355/) till Skomakaremästare
Varför skriver du under olika pseudonymer i varje inlägg?
Vandrare är bara en målgrupp bland flera, men som svar på dina frågor, hänvisar
jag till den positiva utveckling och synergieffekterna som uppstått kring de två
skånska nationalparkerna Stenshuvud och Söderåsen. Båda lockar åtskilliga
hundratusentals besökare årligen. Danskar invaderar t ex Skäralid varje helg. Hotell,
vandrarhem, matställen, sevärdheter, upplevelsebaserade aktiviteter av allehanda
slag, etc genererar arbetstillfällen i bygderna. I en nationalpark ansvarar staten för
all skötsel, renhållning, underhåll, m m. I jämförelse är naturområdena på Bjäres
nordsida minst lika intressanta. Potentialen för ett differentierat utbud att slå mynt av
som attraherar besökare och turister är sannolikt ännu större. Men naturområdet
måste då skyddas från exploatering. Ett närliggande exempel som varit
framgångsrikt trots alla olyckskorpars profetior är Vallåsen som drar horder av
skidåkare varje säsong. Återigen - det ger synergieffekter och skapar arbeten i
bygden.
(http://disqus.com/PELLO)PEO and 4 more liked this (#)

E . P . 4 dagar ago som
(http://disqus.com/guest/b00fbf72d93ee72c2841afe4da5ec6e7/)

svar till NaturalVisions

Bra inlägg.
(http://disqus.com/PELLO)PEO and 4 more liked this (#)

(http://disqus.com/guest/906e2326b92b8e0b5abed5e813a3c6da/)

Georg Olsson 4 dagar ago

Äntligen slipper vi passera ett nålsöga när vi skall besöka Norrviken. Gör om infartens mynning till en öppen
och välkomnande famn.
Georg
(http://disqus.com/PELLO)PEO and 2 more liked this (#)

(http://disqus.com/guest/b88684d2ad9637c033824c313fa9a25a/)
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Kommunstyrelsens sammanträde var öppet för allmänheten förutom den del som gällde den information som
omnämns ovan. Tidpunkten inföll över lunch, undrar om ledamöterna fick smaka på vad restaurangen kan
åstadkomma när man ändå var på plats. Vad som sades får vi vanliga kommunmedlemmar väl inte veta
förrän det i praktiken är klart, så har det fungerat hela resan. Jag har mycket svårt att tro att något ändras
nu, tyvärr.
12 people liked this.
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