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Kalendarium 2018 

Strandstädning 14 april  
Samling i hamnen klockan 09:00. Ta med handskar, grep, räfsa och skottkärra. 

Valborg 30 april 
Barkarollerna hälsar våren välkommen klockan 19:00! Bålet tänds ca 20:00

(ris och grenar till bålet lämnas mellan 14/4 tom 25/4)  

Badbänk o badflotte v 18 – v20
Badbänken och badflotten invigs för säsongen

Årsmöte 18 juni 
Klockan 19:00 hos Bjäre Fisk och Skaldjur

Midsommar 22 juni
För 28e året i rad firar vi traditionsenligt midsommar på hamnplan

Stången kläs klockan 10:00 och dansen börjar 14:00 

Rosvandring 1 juli
Vi träffas på hamnplan klockan 17:00 och går tillsammans till 

Lillemor och Björn Forsbergs rosenträdgård.

Jazzkväll 14 juli
Klockan 19:00 underhåller Vikens Storband på hamnplan (om vädret tillåter)

Byavandring 1 augusti (preliminärt)
Vi samlas på hamnplan klockan 14:00 för en informativ promenad genom byn

Höstfest 27 oktober (preliminärt) 
I samarbete med Bjäre Fisk o Skaldjur

Julgran 1 december
Första advent tänder vi granen på hamnplan

Julgransplundring 13 januari
Tjugondag Knut bjuder vi in barnen till julgransplundring med 

julens sista överraskningar 

Tisdagsvandring
Varje tisdag klockan 10:00 träffas vi på hamnplan för en promenad.   

Ta gärna med er fika så tar vi det i maklig takt.



Boule
 Måndagar klockan 19:00 mellan maj och september spelar vi Boule i hamnen.

Brödbussen
Kommer som vanligt till hamnen under sommaren. Tider enligt anslag i hamnen 

Veteranbilar i Magnarp
Klockan 14:00 första söndagen i månaden från maj till september.

Övriga aktiviteter
Meddelas via mail till föreningens medlemmar och anslås på anslagstavla i hamnen.

Informationen kommer också att finnas på facebook och 
vår hemsida magnarp.com

Styrelsen 2018

Ordförande  Leif Johansson  leif.johansson@mtek.se 
                     Ovanvägen 4
   070 593 25 01

Vice ordförande Torgunn Hagström                  torgunn45@gmail.com
   Magnarps Strandväg 15
   070 946 64 59

Sekreterare  Sören Rudmer  soren.rudmer@gmail.com
   Ovanvägen 10
   070 519 00 88

 Kassör   Birgitta Gyllenör  bgyllenor@gmail.com
   Strandbackevägen 4A
   070 683 18 60

Övriga ledamöter i styrelsen samt andra funktionärer se vår hemsida magnarp.com



Så passerade ytterligare ett år och även 
om sommaren inte kommer att beskrivas 
som den bästa av somrar fanns det ändå 
en massa ljusglimtar som kan vara värda 
att minnas!
Vid årsmötet i juni valdes en ny styrel-
se. Till ordförande valdes Leif Johansson 
som efter många år i förskingringen men 
med djupa rötter i Magnarp och sedan 
några år tillbaka i föräldrahemmet på 
Ovanvägen.

Vid årsmötet lyftes ett antal frågeställ-
ningar och det gamla sorgebarnet bad-
flottens vara eller icke vara debatterades 
utan att någon slutgiltig ställning kunde 
tas. Efter mötet tog styrelsen initiativ till 
en omprövning av förutsättningarna för 
en säker förankring av flotten och beslöt 
sig för att, efter diverse konsultationer, 
göra en nystart med ett något förändrat 
upplägg – alternativet att sälja flotten kän-
des inte attraktivt speciellt inte med tanke 
på hur uppskattad den brukar vara under 
badsäsongen!
Och till mångas förvåning låg badflotten 
kvar på sin plats i ur och skur fram till 
landsättningen i början på september. I år 
sjösätter vi i mitten av maj!

Barkarollerna gjorde som vanligt ett strå-
lande framträdande tillsammans med 
”talet till våren” av Kerstin Ragnarsson vid 
Valborg.  Stämningen kanske dämpades i 
viss mån av att valborgsmässoelden inte 
kunde tändas på grund av ett häckande 
svanpar som valt en boplats utan hänsyn 
till vårt valborgsmässofirande…

Vikens Storband gjorde under sommaren 
ett bejublat framträdande på hamnplan 
med en sagolik tur med vädret denna reg-
niga sommar. Precis när föreställningen 
var avslutat samlade sig regnmolnen för 
en påminnelse om vem som egentligen 

har befälet …
Under hösten bildades en arbets-/intres-
segrupp för naturfrågor med fokus att 
bevaka naturfrågor inom byn, inte bara 
med fokus på Magnarps Strandmarker 
utan på alla, såväl strandnära som andra 
områden, av allmänintresse.
Höstfesten tillsammans med Bjäre Fisk o 
Skaldjur, när ett sextiotal av våra medlem-
mar deltog, blev en fantastisk upplevelse 
med ypperlig mat och dryck till musik 
av våra lokala förmågor Lasse och Janne 
med ”Duo Vi Två”.

Till slut kan vi konstatera att föreningens 
ambition att öka informationsspridning-
en med informationsmail till medlem-
marna, en facebook sida och en uppdate-
rad hemsida har tagits emot positivt! 
Vi var vid årsskiftet 259 medlemmar i för-
eningen – ALL TIME HIGH! 

Styrelsen

Styrelsen har ordet...



Den tidigaste kände ägaren till ”Gammel-
gården”, som låg med milsvid utsikt över 
Skälderviken vid backkrönet på nuvaran-
de Strandbackevägen, är Troed Pålsson 
med hustrun Pernilla Olsdotter som bru-
kade gården redan på sent 1700-tal. Går-
den har sedan dess stannat i samma släkt. 
Omkring 1887 övertog Oskar med hus-
tru Karolina gården, vilket blev starten 
på den  den utveckling och exploatering 
som fortfarande pågår. På 1890-talet 
byggdes nuvarande Strandbackevägen 11 
som bostad åt Oskars bror och nr 16 som 
”undantag” för Oskar själv att bo på sin 
ålders höst.

Oskar o Karolina med barnen Alfrida; 
Gerda; Kristina; Olga och Otto – äldste so-
nen Albert saknas på bilden

Sedan dröjde det fram till 1920-talet inn-
an det byggdes på gårdens mark – denna 
gång var det Magnarpsvägen 85 där sonen 
Otto byggde sitt hem och Strandbackevä-
gen 1, där en av döttrarna bosatte sig.
1934 övertog Otto gården och drev den 
fram till början på 1970-talet. Under 
1940-talet skedde den första större explo-
ateringen av gårdens ägor och samtliga 
fastigheter mellan Strandbackevägen 1; 
Magnarpsvägen 85 och delar av Ovan-
vägen bebyggdes. Magnarps pensionat 
etablerades och startade 1953 och drevs 
fram till 1972.

Efter byggboomen på 40-talet dröjde det 
fram till slutet på 70-talet innan Ovanvä-
gen byggdes ut till dagens situation.
När Otto inte längre kunde driva gården 
och ingen av döttrarna ville ta vid, arren-
derades marken ut och området söder om 
gården och öster om Strandbackevägen 
exploaterades, samtidigt som gården som 
till delar var i mycket dåligt skick revs 
1985.

Det senaste steget i exploateringen togs 
i samband med att byggförbudet under 
inflygningskorridoren till F10 upphävdes 
och flygflottiljen lades ner
På det senast nämnda området minner 
Otto Norvids väg om gångna tider.

Mer om gårdens historia kan ni läsa på 
vår hemsida www.magnarp.com och i 
Boken om Magnarp som är en fantastisk 
historiebok och kärleksfull berättelse om 
vår by, människorna, verksamheter och 
hus. Boken är skriven av Ella Johansson 
som levde hela sitt vuxna liv i Magnarp. 
Genom intervjuer, 
berättelser, tips och 
bilder dokumentera-
de hon byns historia. 
Köp boken av Mag-
narps Intressefören-
ing. Kontakta ordfö-
randen.

Pris: 100 kronor

En Magnarpsgårds historia

Leif Johansson 
Kuriosa: Oskar Edvard Olsson var min 
fars morfar och Otto Norvid Olsson var 
hans morbror.



I oktober 2016 startade Susanna Bolan-
der-Oscarsson den privata facebook-
grupp ”Grannsamverkan i Vejbystrand”. 
Gruppen växte snabbt till dagens 527 
medlemmar. Det blev blev tidskrävan-
de att hålla koll på vem som släpptes in 
i gruppen. Fel personer kunde få onödigt 
mycket information. Vi är nu två admi-
nistratörer och vi har skapat regler för 
gruppen tillsammans. Vi kräver respekt-
fullt bemötande och har all rätt att avvisa 
och/eller blockera personer eftersom det-
ta är en privat och helt ideell grupp.

Vi har begränsat gruppen geografiskt, 
man ska vara myndig och helst bofast i 
Magnarp/Vejbystrand. Vi tycker det är 
viktigt att de som är med i gruppen enga-
gerar sig (spaning, promenader, nyfikna 
på främlingar) och bidrar med informa-
tion.

Gruppen är till för att förhindra kriminell 
verksamhet och det innebär att vi snabbt 
ska informera varandra om vi ser något 
misstänkt, ovanligt eller har varit utsatta 
för brott/försök till brott. Många är stän-
digt online och information sprids blixt-
snabb och med snabbt agerande kan vi 
göra det svårare för tjuven. 

Bara existensen av denna grupp gör det 
svårare, och proffsligorna VET att grup-
pen existerar, var så säker. Det finns ”tip-
sare” även på vår ort. Vi informerar också 
om åtgärder som kan avskräcka personer 
att begå brott. 

När telefon-appen Coyards lanserades 
ville vi ersätta facebookgruppen med 
denna app men vi behöver använda dessa 
två media parallellt i en övergångsperiod. 
Fördelen med Coyards är att man enklare 
kan kommunicera med delar av gruppen 
eller flera grupper samtidigt. Vi kan t ex 
få veta att det är mycket inbrott i närlig-
gande kommuner, om någon saknas el-
ler info om trafikolyckor. I appen får vi 
nyheter från polisen på länsnivå genom 
RSS-flöde. Via en larmfunktion kan man 
skicka larm till en förprogrammerad 
grupp, där mottagaren får meddelande 
om vem som larmat och var personen/
telefonen befinner sig. Appen utvecklas 
hela tiden och är ett mer professionellt 
verktyg. Coyards-gruppen heter ”Grann-
samverkan Vejbystrand med omnejd” 
och samma regler gäller för inträde som 
i facebookgruppen. Administratörer är 
i dagslägret Andrea Jakobsson och jag, 
Ann Lönnberg.

Grannsamverkan



Vandrarhemmet, Magnarp 61:1
Ett antal alternativ för den framtida dispo-
sitionen av fastigheten har diskuterats.  Ett 
av dessa jobbar man nu vidare på och arbe-
tet med detaljplan pågår. Resultat från detta 
arbete kommer troligen under hösten, var-
efter processen med samråd och godkän-
nande vidtar. 

Vägar o Trafik
Ansvaret för Magnarpsvägen flyttas från 
Vägverket till Ängelholms kommun från 
och med april 2018, som därmed kommer 
att ha ansvaret för samtliga gator och väg-
ar i Magnarp, med undantag av Magnarps 
Byaväg. 
En särskild trafikgrupp startas inom fören-
ingen för att arbeta brett med säkerhetsfrå-
gor i Magnarpstrafiken    

Magnarps Strandmarker
Rensning av sly, buskar och mindre träd på 
“heden” planeras före mitten av april. En 
lokal leverantör har kontaktats för natur-
vårdsbränning men har av resursskäl ingen 
möjlighet att utföra bränningen förrän un-
der hösten. 
Arbete för att hitta alternativ pågår.      
 
Magnarp växer
Ny detaljplan som tillåter par- och radhus 
för området längs Röstisvägen har antagits 
av kommunstyrelsen. Planen har överkla-
gats och vinner inte laga kraft förrän ären-
det är avgjort.

Vid Brunnhagevägen uppför Myresjöhus 
14 röda 1 ½ plans hus i två etapper.

Det första av 22 planerade hus vid Frida 
Nilssons Väg i Björkhagen är redan på plats.  

Aktuellt



Det finns ca 20 000 orkidéarter i värl-
den, i Sverige ca 45 vildväxande varav 
det bara är ett tiotal som inte finns i 
Skåne. Av dessa kan 12 – 13 hittas på 
Bjärehalvön och därav två i Magnarp.
Den ena är ängsnycklarna i hästhagen 
väster om hamnen. Ängsnycklar är en 
relativt vanlig art med utbredning över 
större delen av Norden. Det är också en 
mycket variabel art med blomfärg från 
purpurröd till nästan vit. I hästhagen 
är förutsättningarna goda för en orkidé 
som ängsnycklar, vilka växer i ett öppet 
landskap med god tillgång till vatten. 
En strandäng på en kalkrik grund, gär-
na med översilning eller någon form av 
rinnande vatten i ytan och en lagom bet-
ning är perfekt. Ändå kan antalet plan-
tor variera mycket från år till år. Detta 
är inte ovanligt och kan ha flera orsaker. 
Den fleråriga plantan kan skadas av hård 
barvinter, förökningen kan vissa år vara 
dålig vilket i sin tur kan bero på torka i 
groningen eller dålig pollinering. För pol-
lineringen är getingar viktiga men även 
humlor och bin. De mycket små fröna 

sprids med vinden och det är också bra 
för förökningen att betningen, börjar 
relativt sent. Som det nu ser ut med fjol-
årets fina blomning, i minst två olika 
områden, verkar det vara säkrat för en 
fortsatt god utveckling för ängsnycklarna.

Den andra arten orkidé i Magnarp 
är inte lika lysande och lättfunnen.
Skogsknipproten gömmer sig gärna i lite 
snårig skog precis som det  tiotal plantor 
som under juli och augusti brukar blom-
ma i skogen mot Björkhagen. För att hitta 
dem utgå från Hultabryggan och gå andra 
stigen till vänster mot väster, efter 20 till 
30 meter kan man börja leta på vänstersi-
dan av stigen. Blommorna sitter på en 30 
till 80 cm hög stängel och kan också vara 
variabla i färgen men gröna på utsidan och 
bruna eller violetta på insidan. Arten är 
ganska sällsynt men finns i Danmark, söd-
ra delarna av Sverige, Norge och Finland. 

Skogsknipproten vid Hultabryggan finns 
med i florainventeringar medan ängs-
nycklarna inte nämns. Detta kan möjligen 
tyda på att förekomsten i hästhagen haft 
en mycket positiv utveckling på senare 
år. Skogsknipproten finns på ett flertal 
lokaler här i trakten bland andra utmed 
cykelvägen mellan Skepparkroken och 
Skälderviken. Vill man se fler orkidéer på 
Bjärehalvön skall man åka norr och väs-
terut. Områden vid Norrviken, Kattvik 
och Torekov kanske är mest intressanta 
men även sydvästkusten som t.ex. 
Ängelsbäck är orkidémarker.

Orkidéer i Magnarp

Litteraturförteckning och tips för vidare 
studier och exkursioner: Mats Gustafs-
son, ”Kulturlandskap och flora på Bjäre-
halvön”. Lunds botaniska förening ”Flo-
ran i Skåne. Arterna och deras ursprung”. 
Bo Mossberg ”Den Nordiska floran”.



Trädgård
Service

Anläggning

www.florim.work
Tel 0738 53 49 60
florimflorim@gmail.com

Bilar, service, hyrbilar, däck, tillbehör etc.

Helsingborgsvägen 25, Ängelholm
0431-45 85 00   www.borjessonsbil.se

Välkommen in i sommar!

Hej matälskare.
På ICA Vågen vill vi att du som kund alltid ska
göra en bra affär. Därför strävar vi efter att
erbjuda bästa möjliga sortiment till lägsta möjliga
priser. Och ju mer du handlar hos oss, desto mer
får du tillbaka. 

Storköpsrabatt.  
När du handlar för 500 kronor eller mer erhåller du vår
storköpsrabatt
på 5 %. Detta erbjudande gäller alla dagar i veckan, 
året runt. 



Medlemmarna i föreningen är dels fast-
ighetsägare i Magnarp och dels andra 
intresserade med rötter eller andra intres-
sen i byn. 
I Magnarp finns det knappt 1000 invåna-
re trots de senaste årens kraftiga exploate-
ring och expansion.
Sammantaget är uppskattningsvis hälften 
av Magnarpsborna direkt eller indirekt 
engagerade i föreningen.

Hur blir jag medlem?
Medlem i Magnarps Intresseförening blir 
du enklast genom att sätta in årsavgiften 
på föreningens Bg351-2621 eller Swish 
123 495 02 18 och meddela adress, mail 
och övriga kontaktuppgifter. Årsavgiften 
2018 är 100 kronor

Medlemskort
Medlemskortet gäller från inbetalning 
tom första kvartalet påföljande år. Med-
lemskort distribueras efter betalning av 
årsavgiften till föreningens konto. 
  
Engagemang
Vi välkomnar gamla och nya medlemmar 
att engagera sig i föreningens aktiviteter 
och projekt samtidigt som vi uppmanar 
alla till att komma in med förslag och 
synpunkter. 

Medlemskap Medlemsförmåner

Mot uppvisande av medlemskort får 
du rabatt hos ett antal företag med 
lokal anknytning. 

• Mats Landerberg studio
20 % på barn- och familjefotografering.

• Colorama i Ängelholm
20 % på all färg. 10 % på övrigt sorti-
ment om du blir medlem i Coloramas 
kundklubb. Obs gäller inte redan ned-
satta varor.

• Vejby Trä & Bygg
Upp till 20 % beroende på produktsor-
timent.

• Ingos Blommor
10 % på alla utsättningsblommor Obs 
gäller inte redan nersatta varor

• Christian Svenssons glashytta
10 % rabatt

• Bjurfors 
Stylingkonsultation vid tecknande av 
försäljnigsuppdrag. Värde 2 495kr

• Bjäre Fisk & Skaldjur
Husets varmrökta lax 225 kr/kg
under påsk tom v.13 max 2 kg per 
medlem.  
 
50 kr i rabatt när du handlat för totalt 
1000 kr i butik och restaurang.

• ICA Vågen
5 % rabatt på alla storköp över 500 
kronor



www.farghusetangelholm.se 

Colorama, Ängelholm 

Hugingatan 5 Tel 0431-44 55 90

Öppet: M-F 7-18, L 10-15, S 11-15

Erbjudandet gäller för
Föreningens medlemmar I
Coloramabutiken Ängelholm
(mot uppvisande av giltigt
Medlemskort)

ALL FÄRG

20%

Claes Brechensbauer mobil: 070-563 69 00, claes@seniorvillor.se

MAGNARP

ÄNGELHOLM |  STORGATAN 54 B  |  TEL 0431 150 00 |  SVENSKFAST.SE/ANGELHOLM

Vi säljer villor på Röstis för er som vill bo 
underhållsfritt med låga kostnader.

Ring 0431 150 00 för mer information



Vi lyfter fram din  
bostads bästa sidor. 
Du får max betalt.

vill du få max betalt för din bostad är det viktigt 
hur den presenteras vid försäljningen. Bostadens bästa 
sidor måste plockas fram inför fotografering och visning. 
Bjurfors stylister tar hand om detta – planering, råd och 
fotostyling ingår (värde 2 495 kr). Homestyling av hela
ditt hem kan du köpa till ett förmånligt pris genom oss. 
 
Välkommen att kontakta mig!

anna kylesten johansson
fastighetsmäklare 
0431-47 40 23 
anna.kylesten@bjurfors.se


