Hovdalafrågan en politisk trovärdighetsfråga
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Redan före förra valet skrev Hovdala Vänner och Göingebygdens Biologiska
Förening gemensamt till kommunen (15 augusti 2006). Vi föreslog bl.a att
Hovdalaområdet skulle skyddas genom att bilda ett reservat för friluftsliv och
rekreation. En månad senare (13 september 2006) tog NSk, på en helsida, upp
Hovdalafrågan med partiledarna i Hässleholms kommun.
Alla partiledare framhöll då vikten av att Hovdalaområdet skulle bevaras som
ett område för rekreation och friluftsliv. En klar majoritet sa sig vilja göra
området till reservat. Exempelvis sa Bo-Anders Thornberg: “Vi tillstyrker
förslaget att göra området till naturreservat. Då kan vi rädda det undan
klåfingriga politiker”. Tankvärda ord från ett kommunalråd.
Det var då det. Sedan har inget hänt i reservatsfrågan trots våra skrivelser och
påstötningar. År 2005 ansåg därtill de borgerliga partierna som då var i
opposition att Hovdalaområdet skulle ägas direkt av kommunen och inte av ett
kommunalt bolag (HIBAB). Fyra år vid makten har inte lett till något i denna
fråga heller.
Vidare skulle ett Hovdalaråd bildas. Här skulle ingå representanter från några
ideella föreningar. Detta ansågs vara helt avgörande för beslutsförankring och
informationsspridning. Beslutet togs av en enig kommunstyrelse den 5 oktober
2005. Nu har snart fem år gått utan att något konkret skett. Lars Jansson, tidigare
ordförande för Hovdala Vänner, skrev om ärendet i en insändare i Norra Skåne
så sent som den 12 juli i år. Vi delar hans frustration över att ingenting händer.
Det är nu hög tid att agera från politiskt håll om man skall kunna uttala sig med
någon form av trovärdighet i Hovdalafrågan som är så viktig för många av oss
kommuninnevånare. Bjud därför in en representant från var och en av våra tre
föreningar (som sammantaget har cirka 1500 medlemmar) att under augusti
månad diskutera de praktiska frågorna rörande bildandet av det beslutade
Hovdalarådet.
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