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Vikingafynd, 
derby och kra-
mar
1 Handbollsderby. 

På tisdag smäller det 
i Söderslättshallen 
när Trelleborg HBK 
och Stavstens Vänner 
ställs mot varandra  
i herrarnas division två 
södra. HBK krigar i top-
pen av tabellen medan 
vännerna försöker göra 
allt för att undvika kval-
plats nedåt. Avkast 
klockan 19.
2 Vikingafynd. På 

onsdag kommer 
arkeologen Sven Ros-
born till Trelleborgs 
museum för att berätta 
om ett märkligt före-
mål som hittades  
i Polen på 1800-talet. 
Den lilla guldplattan 
har en inskription där 
den danska vikinga-
kungen Harald Blåtand 
nämns, men myste-
rierna kring fyndet är 
många. Föredraget 
börjar klockan 18.30. 
Biljetter kan köpas 
senast dagen innan på 
museet. 
3 Väderföredrag. På 

tisdag kommer meteo-
rologen mats Anders-
son, känd från tv och 
radio, till Vellinge bibli-
otek för att föreläsa om 
vädret och jobbet som 
meteorolog. Biljetter 
till evenemanget, som 
börjar klockan 18, går 
att köpa i dörren.
4 ABF-invigning. På 

lördag inviger ABF sina 
nya lokaler på Gas-
verksgatan i Trelleborg. 
Kommunalrådet Tor-
björn Karlsson klipper 
bandet klockan 11 och 
därefter kan besöka-
ren vandra fritt genom 
lokalerna för att få en 
inblick i de olika cirk-
larnas verksamhe-
ter. Fram till klockan 
17 bjuds det även på 
musik, dans och lätt-
are förtäring. 
5 Krama en bibliote-

karie. På söndag infal-
ler den internationella 
krama en biblioteka-
rie-dagen, ett utmärkt 
tillfälle att visa sin kär-
lek för den offentliga 
kunskapens väktare. 
Ge en kram om du har 
vägarna förbi ett bib-
liotek, så får du kanske 
bästa boktipset i gen-
gäld.

karl-johan löfgren 

Bibliotekarier gör mer 
än att hyssja. Visa upp-
skattning på söndag.

Skåre. Trelleborgs tek-
niska nämnd sade i novem-
ber upp samtliga båtplats-
avtal för småbåtsham-
narna. Från 1 januari i år 
gäller nya hyresvillkor. För 
båtar som ligger längs med 
kajen höjdes avgiften från 
538 kronor per meter och 
år till 700 kronor. 

För Skåre Fiskarförening 
(SFF) kommer den 30-pro-
centiga höjningen oväl-
kommet. Enligt föreningen 
höjdes avgifterna lika 
mycket redan för två år 
sedan, utan någon stan-
dardförbättring. 

– När vi påpekar någon-
ting, som att kajsponten 
rostar och att kajerna sätter 
sig allt mer, så finns det ald-
rig några pengar till repara-
tioner, konstaterar Mats 
Bengtsson, sekreterare  
i SFF. 

Samtidigt försämras fisket, 
och Skårefiskarna får ge sig 
av söderut eller österut ett 
par timmars gångtid för att 
få hyfsade fångster. Runt 
Skåre tar sälarna fångsten, 

menar fiskarna. Mats 
Bengtsson har en 9,7 meter 
lång fiskebåt, vilket skulle 
ge en ny årlig avgift på 
10 000 kronor. Men den blir 
i stället 12 000 kronor – 
tack vare en nyhet i avtalet: 
båtplatsen ska räknas med 
en meters tomrum mot 
nästa båt, både framåt och 
bakåt. Inte minst den 
regeln retar fiskarna.

Två av de fem yrkesfis-
kare som använt Skåre 
hamn som bas har nu flyt-

tat sina båtar till andra 
hamnar, som en direkt 
orsak av årets avgiftshöj-
ning. 

Mats Bengtsson har fiskat 
från Skåre hamn sedan 
1983 och trivs i stort sett 
bra. 

– Jag stannar och käm-
par. Man är ju så illa 
tvungen, säger han. Någon-
stans ska man ha sin båt, 
och jag bor ju i Trelleborg. 
Jag vill inte lägga båten i 

Skillinge eller Limhamn. 
Men man har ju övervägt 
om man ska ha platsen kvar 
till nästa år.

– Allting höjs ju, utom 
fiskpriserna!  

Tekniska nämnden har 
motiverat höjningen med 
ökande driftskostnader, 
bland annat för arbeten 
med elförsörjning i ham-
narna. 

– Plus och minus måste 
gå ihop och det gör det inte. 
Som det är nu har vi ett net-

tounderskott på flera miljo-
ner kronor årligen för ham-
narna. På sikt måste de bli 
självfinansierande, kom-
menterar Johnny Nilsson 
(S), ordförande i tekniska 
nämnden.  

Klagomålen från Skåres fis-
kare har inte nått Johnny 
Nilsson, som är ny på sin 
post sedan årsskiftet. Men 
han tycker att det är ”vitalt” 
att de hör av sig med sina 
åsikter. 

– Företagsamheten ska 
ha lika villkor överallt, 
säger Johnny Nilsson. Vi 
kommer att göra en ny 
översyn vad gäller båtplat-
serna för 2016, och då efter 
att ha jämfört med andra 
kommuner. Men om vi då 
ändrar på det ena eller 
andra hållet, det kan jag 
inte utlova nu. 
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●● Höjningen av småbåtshamnarnas kajplatsavgifter har fått fiskarna i Skåre att 
börja tvivla på framtiden. Ett par av dem har redan flyttat sina båtar till andra  
hamnar. 

Bekymrade fiskare. Skåre Fiskareförening tror allt mindre på en framtid i Skåre efter att kajavgifterna höjts. Från vänster Ulf Sandgren, Jonas Borgström, Mats 
Bengtsson, Mikael Carlsson, Sören Söderström och hunden Wilma.  Foto: tomas Nyberg

Fiskebåtar blir en allt mer sällsynt syn i Skåre hamn. 

Dyrare båtplatser får 
fiskare att lämna Skåre

”Allting höjs ju, utom 
fiskpriserna!” 

MaTS BengTSSon
Yrkesfiskare


