Miljö 14 Håvedalen
Dalen - liten, trång och begränsad - ligger i kommunens sydöstra del. Den verkar mycket
stillastående. Här finns några mindre gårdar belägna alldeles invid gränsen, tullstation,
och rester av en skansanläggning från andra världskriget.
Vägen byggdes ut 1883. Från samma tid är tullstationen som fungerade i Håvedalen
fram tills den lades ned 1962. Den var fram till 1924 inrymd i ett vanligt bostadshus
(vilket finns kvar), då en nybyggd tullstation nere vid vägen öppnades. Det byggdes
också ett bostadshus för tullpersonal, med tidstypisk klassicistisk kolonnförsedd portal.
Vägens utbyggnad samt tullstationen innebar ett uppsving för den egentligen ganska
avlägset belägna dalgången. Mellan 1936 och 1960 fanns här en Konsumaffär och som
mest var det tre affärer här. I ”Strudane”, den lilla magasinsliknande byggnaden på norra
sidan om vägen, strax före gränsen, såldes bl a arbetskläder åt stenarbetare.
Håvedalen ligger utmed vägen mellan Skeebygden och Bärby gård, och redan på 1661
års karta finns en vägsträckningen utritad. Dåvarande vägen gick lite söder om dagens
väg, över Alemarken och förbi Halvarstenen. Detta var naturligtvis inte vad vi idag menar
med "väg", snarare en stig.
Motiv: Håvedalen kombinerar de för trakten typiska dragen av småskalig jordbruksbygd
med de miljöer som närheten till en gränsövergång givit.
Innehåll: Gränsmiljö med bl.a en större gränssten (”Oscarsstenen”), två generationer
tullstation, skansanlägg-ningar, minnessten, småskaligt jordbrukslandkap.
Kulturmiljömål: De element som konstituerar denna miljö bör bevaras långsiktigt.
Landskapet bör vara öppet. Miljön bör tillgängliggöras i någon form för allmänheten.
Exempel kan vara utvecklad information i anslutning till minnesstenen och/eller
Oscarsstenen (gränsmärket).
Tillgänglighet, information, vård: Åtgärdsbehov/Rekommendationer: Säkerställande enligt PBL. Upprustning av
tullstationen vid vägen. Informationstavla och möjlighet för besökare att parkera.
Bebyggelseutveckling i form av enstaka nytillskott är förhållandevis oproblematiska,
under förutsättning att de visuellt inordnar sig i helheten. Större exploateringar bör
undvikas.
Nuvarande skydd: Att läsa mera:
• Studieförbundet Vuxenskolan i Strömstad: Gränsbygd - då och nu.
• Sjöholm: Tullstationen i Håvedalen, Strömstads kommun.

