1930-talets Röstånga
Ett urval av Martin Simonssons artiklar i
Nordvästra Skånes tidningar som välvilligt
utlånats av hans sonhustru Gunnel Simonsson.

Röstånga kvinnoförenings soaré
Å Metropolbiografen i Röstånga i lördags rönte
stor tillslutning och då festen öppnades med
ett musiknummer av Röstånga musikensemble hade över 300 personer samlats i de
vackert dekorerade lokalerna. Källarmästare
O.Mårtensson föredrog därefter en av stationsskrivare Robert Kroon för festen skriven
prolog, varefter några amatörer från orten
uppförde den genomroliga pjäsen ”Stackars
karlar”, vilket allt mottogs med stormande applåder. Efter en paus för kaffeservering vidtog
dansen och långt innan festen vid 12-tiden
avslöts voro såväl tombolan som övriga stånd
tömda. Den i allo vällyckade festen inbringade

säkerligen ett netto av flera hundra kronor,
vilket förening, sin vana trogen, kommer att
använda för välgörande ändamål samt till prydande av församlingens kyrka.(12/2 1935)

Röstångaortens äggförening
hade ordinarie föreningsstämma i söndags under ordförandeskap av landstingsman Alfred
Olsson, Härsnäs. Under året har föreningen till
Äggcentralen i Hälsingborg levererat 12.641,7
kg ägg för ett belopp av kr 11.008:33.

Brottningar i Röstånga
Brottningstävlingarna i Röstånga IOGT:s lokaler
på söndagen mellan Röstånga (R) och Billinge
(B) nystartade klubbar hade samlat över 100
åskådare, som med intresse följde matcherna.
Resultat:
Bantamvikt: Ingvar Lundblad (B)-Hans Håkansson (R)
Livtag 3,30 min.
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Röstånga på fredagskvällen var sysselsatt
med körsbärsplockning råkade stegen på
gund av dåligt fäste i trädet falla till marken.
Hr Malmöström, som hade klättrat ända upp
i toppen på stegen ådrog sig vid fallet mot
marken en skada i ryggraden, så att bägge
benen blevo förlamade. Med ambulans infördes han till Malmö allmänna sjukhus.

Ett nytt inslag

Fjädervikt: Carl Axel Andersson (R) - Gunnar Ljung (B).
Sug från underläge, 9 min.
Lättvikt: Sture Andersson (R) - Albin Jönsson (B) Nacksving, 20 sek.
Mellanvikt: Yngve Thomasson (R) - Axel Gran (B). Sug
från underläge, 3,20 min.
Lätt tungvikt: Gunnar Svensson (R) - Gunnar Nilsson (B),
Backhammer 6,15 min.
Tungvikt: Harry Jönsson (R) - Birger Björklund (B), Höftsving 20 sek.

Röstånga blir municipalsamhälle.
K. m:t har fastställt länsstyrelsens i Malmö
den 29 aug. 1935 dagtecknade beslut att ordningsstadgan för rikets städer samt vad i hälsovårdsstadgan och brandstadgan är föreskrivet
rörande stad skall i tillämpliga delar gälla inom
det område omkring Röstånga järnvägsstation i
Röstånga socken, som angivits inom grön streckad gränslinje å e av distriktslantmätaren Bror
Grön upprättad fastighetsförteckning med
tillhörande karta.

Idrottssällskapet
Styrelsen för Röstånga Idrottssällskap, som av
årsmötet fått i uppdrag att uppföra en stuga å
idrottsplatsen därstädes, har nu gått i författning härom. För ändamålet har av HälsingborgHässleholms järnvägar inköpts en byggnad,
som redan transporterats till platsen. Ritningar
och arbetsbeskrivning till de nödvändiga ändringsarbetena ha uppgjorts av byggmästare
O.Mårtensson, Röstånga och man väntar nu
endast på byggnadsnämndens tillstånd, innan arbetet sätter i gång.

I firandet av valborgsmässoafton blev det
i år genom det av arbetarkommunen och
ungdomsklubben anordnade fackeltåget
genom samhället. Närmare sjuttiotalet
fackelbärare deltogo i tåget, som räknade
deltagare även från grannkommunerna. Det
onekligen vackra och stämningsfulla sättet att
demonstrera uppskattades livligt och mycket
folk hade samlats, där tåget drog fram.
För övrigt sjöngs ”maj i by” dels av brandkåren,
som ämnar använda event. inkomst till inköp
av materiel, dels även av idrottsföreningen och
skolbarnen, vilka senare bruka anslå sin del av
inkomsten till sin sedvanliga skolresa.
Folkmängden den 31 december 1938 var
1.150.

Pingsthelgen
Röstånga har under den gångna pingsthelgen
gästats av tusentals främlingar. Såväl gästgivaregården som pensionatet och samtliga kaféer
ha haft bråda dagar och samhällets inkvarteringsmöjligheter ha varit utnyttjade nästan till
bristningsgränsen. En bidragande orsak till den
stora resandeströmmen var helt naturligt den
hembygdsfest i Nackarpsdalen, som anordnats
av Skånedistriktet av Svenska Ungdomsringen
för bygdekultur, till vilken folkdansare och andra intresserade från när och fjärran mött upp i
väldiga massor. (31/5-39)

Föreläsningsföreningen
Söndagens föreläsning hålles i godtemplarsalen kl. 5 em. Föreläsare är professor Elle

Röstånga tennisklubb
Har haft årsmöte i gästgivaregården under ordförandeskap av kantor Strandquist.
Årsavgiften fastställdes till 10 kr, varjämte
beslöts att föreningen i likhet med föregående
år skulle arrendera Gästgivaregårdens tennisbana. (6/5 -36)

Olyckhändelse under körsbärsplockning
Då läroverksadjunkt Edvin Malmström i

Marieholmsvägen
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Essen-Möller, Lund och ämnet: ”Med vem bör
man ur medicinsk synpunkt gifta sig”. (21/1039)

Gengasbuss Eslöv-Röstånga
Länsstyrelsen har på framställning av
chauffören Bror Göransson i Röstånga godkänt
omnibussen M 7008, som ombyggts för gengasdrift för fortsatt användning i linjetrafiken
mellan Eslöv och Röstånga.

Röstånga luftskyddsförening
Har haft sammanträde under ordförandeskap
av nämndeman Ernst Göransson, Knutshög,
varvid riktlinjer för föreningens blivande verksamhet uppdrogs. En kommitté fick i uppdrag att snarast ordna luftskyddsövningar
inom samhället. Luftskyddsövningarna tager
sin början redan i dag då en kort instruktion
med praktiska övningar äger rum med samtliga skolbarn. På torsdag blir det en liknande
övning för äldre med samling vid Röstångas
brandstation kl 19, varvid man från styrelsens
sida väntar talrik anslutning. (30/8-39)

Röstånga får gott betyg
Av förste provinsialläkaren d:r Axel Ekelund
som i sin rapport om årets hälsovårdsinspektion framhåller, att hälsovårdsnämnden arbetat lugnt och sansat men på samma gång
målmedvetet och energiskt. Avloppsväsendet

är icke ordnat, men byggnadsnämnden har
erhållit i uppdrag att i samråd med tekniskt
sakkunnig person inkomma med förslag. Hos
fullmäktige har gjorts framställning om ordnande av vattenfrågan i samhället, men denna
framställning har avslagits.
Under inspektionen framställdes anmärkning
mot en lägenhet som bebos av innehavaren av
”Café Underjorden”. Den ligger lågt, har golvet
på bara marken, är mycket fuktig och står i
förbindelse med de ännu fuktigare kafélokalerna. Bostadslägenheten bör helt utdömas.
Vid skolorna voro åtskilliga förbättringar att anteckna. Nya golv goda linoleummattor och en
del nya moderna bänkar samt nytt ekonomihus. Dricksvattenanordningarna äro emellertid
allt för primitiva. (11/11-39)

Röstånga spritbolag
Utav den av Röstånga spritförsäljningsaktiebolag upprättade statistiken över försäljningen under föregående år framgår bl.a. att
under året försålts 93,298.19 liter spritdrycker och 7,741.73 liter vin eller tillsammman
101,039.92 liter.

Idrottsfest i Nackarpsdalen
Röstånga Idrottssällskap anordnar under
pingshelgen en större friluftsfest i den vackra
Nackarpsdalen. Arrangörerna ha fått ihop ett
lockande program, vars förnämsta attraktion är den gymnastikuppvisning, som äger
rum annandag pingst. Det är Hälsingborgs
och Landskronas kvinnliga olympiatrupp,
vilken under ledning av gymnastikdirektör
Inga Janåker, Landskrona, för första gången
ger offentlig uppvisning enligt den svenska
damtruppens olympiaprogram.
Förutom vanliga tivolinöjen blir det dessutom sång av den uppskattade cabaretsångaren Karl Eckert, varjämte Flatos förstärkta
orkester kommer att svara för dansmusiken.

Röstånga skytteförening
Som sedan många år tillbaka haft sin skjutbana förlagd till Nackarpsdalen, har länge
umgåtts med planer att skaffa en ny övningsplats, enär det på grund av den stora
turistinvasionen i “Dalen” varit förenat med
viss risk att bedriva skjutningar därstädes.
Nu är den risken avvärjd, ty föreningen
har under våren låtit iord-ningsställa en ny
skjutbana. Den är belägen i Härsnäs, där
lantbr. Alfred Engdahl välvilligt ställt mark
till förfogande.
Lennart Lundberg
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