
 

 

 

 

Magnarps Intresseförening 

Oktober/november 2017  

Aktuell Information 

 
Så kom då den först frostnatten och det börjar bli bråttom att byta till vinterdäck innan den 

riktiga kylan biter sig fast. 

Fortfarande kan man se en och annan tapper badare som vågar sig i ute på östra piren i 

hamnen. Bänken och termometern har tagits in för säsongen med den senaste registrerade 

temperaturen +9 … Under resten av hösten och vintern får vi nöja oss med att konstatera att 

vattnet är kallt! 

Badtrappan får sitta kvar över vintern till glädje för eventuella vinterbadare! Beslutet att låta 

den sitta på plats över vintern trots att det finns en risk att den skadas om vi får en isvinter 

baseras på att trappan är tung och ohanterlig och risken för personskador vid demontering 

och montering är stor. Konstruktion, metod och hjälpmedel kommer att ses över inför nästa 

säsong. 

 

I slutet av oktober arrangerade vi tillsammans med Bjäre Fisk och Skaldjur en höstfest som 

lockade 60 av föreningens medlemmar som fick uppleva en fantastisk kväll. 

Intresseföreningen bjöd på bubbel och underhållning. Lasse och Janne med sin ”Duo vi två” 

stod för underhållningen och med sin lokala förankring gjorde dom succé och fick med sig 

hela gänget i allsång på senaftonen. 

Bosse och Jenny bjöd på förrätt med havskräftor och räkor för att inte nämna kaffe och 

äppelkaka efter den fantastiska middagen med laxtallrik eller schnitzel!  

Som överraskning fick alla en lott när dom kom och efter maten blev det lottdragning.  

Presentkort och vin från Bjäre Fisk och Skaldjur och Linas matkasse från Bjurfors lottades ut 

till sex förtjusta vinnare! 



Under kvällen passade Bosse och Jenny på att informera om sina planer att under nästa 

säsong erbjuda sina kunder ytterligare en service i form av ett antal basvaror som kryddor; 

mjölk; grädde etc. Deltagarna i festen fick möjlighet ge sin syn på utbudet och det kom fram 

många bra synpunkter! 

 

Arbets-/Intressegrupp Natur 

Vid uppstartsmötet i slutet av oktober med arbets-/intressegrupp ”naturreservatet” 

beslutades att utvidga gruppens intresseområde till att omfatta hela Magnarp med vissa 

undantag. 

Området begränsas av Magnarps Byaväg och havet samt Vejbystrand och Björkhagen. Böke 

Högar ingår i intresseområdet trots att de ligger utanför området.  

Arbets-/Intressegrupp Natur 

Eva Thulin    Ann Forsström  

Boel Flodgren    Irene Krönmark 

Anders Lindstrand   Samuel Herthelius 

Gösta Claesson   Uno Hagström 

    Chatarina Flink 

 

För att ytterligare öka lokalkännedomen inom intresseområdet är det önskvärt att gruppen 

utökas med ytterligare någon med kännedom om de delar som ligger utanför Magnarps 

Strandmarker 

 

Protokoll 

uppstartsmöte.docx  

 

 

Naturreservat Magnarps Strandmarker 

        



 

Skötselområde 1 

Planering av höstens och vinterns ”röjning” inom skötselområdet kommer att tas fram i 

samband med en genomgång på plats, varvid det förslag till åtgärder och prioriteringar som 

intresseföreningens naturgrupp utarbetat kommer att användas som underlag. I samband 

med detta kommer man också att se över vilka åtgärder som Intresseföreningen med 

frivilliga insatser kan bidra med. 

                                                            

Förslag Heden nov 4 

2017 (002).docx  

Naturvårdsbränning har inte kunnat genomföras som planerat under 2017 och är nu 

uppskjuten till våren 2018.  

En förplanering av bränningen är näst intill omöjlig att göra när väder och vindförhållanden 

växlar från en dag till en annan och risken är stor att de förskjutningar vi upplevt under 2017 

kommer att upprepas under 2018. För att säkerställa att bränningen genomförs behöver vi 

en entreprenör som kan erbjuda en mycket kort inställelsetid, vilket sannolikt betyder en 

mindre lokal aktör. 

Möjligheterna för kommunen att göra en ny upphandling som möter dessa kriterier kommer 

att ses över. 

 

Skötselområde 2 

En genomgång av skötselområde 2 kommer att göras av MIF och Ängelholms kommun för 

att skapa samsyn om vilka insatser som är lämpliga och önskvärda.  

Ängelholms första kommunala naturreservat skall upplevas som positivt och välskött av 

såväl närboende som av besökare samtidigt som de naturvärden som finns i området måste 

beaktas   

 

Skåneleden 

Trafiksituationen i Magnarp och specifikt på Magnarpsvägen, med sommartid mycket hög 

trafikintensitet, skymda utfarter och kurvor som innebär stora risker. 

En särskilt utsatt grupp trafikanter som sommartid frekventerar Magnarpsvägen är Sommarsols 

gäster som trafikerar vägen med permobiler och rullstolar från Vejbystrand fram till Magnarps Hamn  

Ett förslag att handikappanpassa skåneleden i sträckningen från heden till Magnarps hamn har 

diskuterats med Ängelholms kommun  

Åtgärden ligger klart i tiden genom skapandet av tillgänglighet för alla de som inte med lätthet kan få 

naturnära upplevelser och skulle utöver att minska riskerna i trafiken också medföra en hel del 

goodwill.  

Finansiering av borde helt eller delvis kunna ske genom LONA projekt (LOkala NAturvårdsprojekt) 

 

 



 

Lokala Naturvårdsprojekt ”LONA” 2018 

Naturvårdsverket och Länsstyrelsen samfinansierar, tillsammans med kommuner och  

Föreningar, årligen ett antal Lokala Naturvårdsprojekt.  

Bidraget från Länsstyrelsen uppgår till 50 % av kostnaden för godkända projekt medan resten 

kan finansieras dels genom kommun, frivilliga insatser från intresseföreningar (nedlagt 

arbete ingår i finansieringen - varje timme ger ett finansieringsbidrag om 200 kronor), eller 

andra källor.  

Ansökningar kan initieras av kommuner, föreningar eller privatpersoner men hanteras alltid 

formellt gentemot länsstyrelsen via kommunens LONA handläggare och skall vara 

länsstyrelsen tillhanda senast den 1 december. Beslut om tilldelning fattas under senare 

delen av februari. 

MIF har tagit fram ett antal tänkbara projektförslag som diskuterats med kommunen och vi 

kommer för 2018 att göra en ansats för att ansöka om bidrag för projekten ”Fritsa Sträde” 

eller alle’n och en förstudie av Magnarpsbäcken medan övriga projektförslag får vänta  

Det är emellertid stor osäkerhet om vi hinner med någon ansökan i år främst på grund av att 

alla berörda markägare måste ställa sig positiva till initiativet. 

 

                                                   

LONA projekt 

Magnarp exfin.docx  

Övrigt 

Julgranen reses på hamnplan den 2 december kl 1000  

Hjälpande händer är välkomna!  

 

 

 

 

 

 

 

 


