
MAGNARPSBLADET
Årgång 29

2019



Kalendarium 2019 

Årsmöte 28 januari
klockan 19:00 Vejby Strand Hotel

Vårfest 30 mars
I samarbete med Bjäre Fisk o Skaldjur o Snitten

Strandstädning 13 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 v 16 o v17)

Gökotta 31 maj
Klockan 0500 vid klapperstensfältet nedanför Per-Ingvars stig!

Badbänk o badflotte v 20 – v21
Badbänken och badflotten invigs för säsongen

Rosvandring 16 juni
Vi träffas på hamnplan klockan 17:00 och går tillsammans till

Lillemor och Björn Forsbergs rosenträdgård

Extra Föreningsmöte 17 juni
Föreningen bjuder in till ett extra föreningsmöte med  

informationsutbyte och diskussion med föreningens medlemmar

Midsommar 21 juni
För 29e året i rad firar vi traditionsenligt midsommar på hamnplan

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

Storbandskväll 13 juli
Klockan 19:00 underhåller Vikens Storband på hamnplan  

(om vädret tillåter)

Byavandring 31 juli
Vi samlas på hamnplan klockan 14:00 för en informativ promenad genom byn

Skogsvandring 21 september
Vi utgår från Magnarps hamn och tar en promenad genom  

Magnarps skog till Björkhagen och tillbaka

Höstfest 19 oktober
I samarbete med Bjäre Fisk o Skaldjur o Snitten

Julgran 1 december
Första advent tänder vi granen på hamnplan

Julgransplundring 12 januari 2020
Tjugondag Knut bjuder vi in barnen till julgransplundring

med julens sista överraskningar

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.
Information kommer också att finnas på  

Facebook och vår hemsida www.magnarp.com

Styrelsen 2019

Ordförande   Leif Johansson  leif.johansson@mtek.se

Vice ordförande   Torgunn Hagström torgunn45@gmail.com

Sekreterare   Ulf Qvarnerup eva.bogren57@gmail.com

Kassör    Birgitta Gyllenör bgyllenor@gmail.com

Ledamot   Christel Olsson christel.olsson@bjarenet.com

Ledamot   Ingrid Andersson ingrid.andersson@bjarenet.com

Ledamot   Lars Lorén lars.loren@pp.ephone.se 

Suppleant   Boel Flodgren boel.flodgren@har.lu.se

Suppleant   Eiberth Josefsson eiberth@telia.com

Suppleant   Lennart Hägelmark lennart_h@hotmail.se

Suppleant   Angelica Persson angelicapersson76@gmail.com

Övriga funktionärer i föreningen se vår hemsida magnarp.com
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Aktuellt 
 
Vandrarhemmet, Magnarp 61:1 
Utvecklingsplanerna kvarstår som tidigare 
medan detaljplaneprocessen tycks dra ut 
ytterligare på tiden. Ängelholms kommun 
kan för närvarande inte ge någon 
indikation när detaljplanen kan 
färdigställas och samrådsprocessen starta. 
Tidigare identifierade svårigheter med 
tillfartsvägar och parkeringar kvarstår och 
behöver ytterligare belysas. Samråd 
kommer troligtvis inte att ske förrän 
tidigast hösten 2019  
 
Magnarp växer 
- Av Brunnshagevägens planerade 14 hus 
är nu 13 byggda eller under byggnation 
medan en tomt fortfarande finns tillgänglig 
för en hugad spekulant 
- På Frida Nilssons väg ser det ut att gå lite 
långsammare och av totalt 21 planerade 
hus är 3 byggda eller under byggnation 
medan det fortfarande finns ca 15 tomter 
kvar till försäljning 
- På Röstisvägen 26 till 36 är samtliga de 
sex tvåvånings parhus som planerats sålda. 
 
 
 
 
 

 

Byggstart är planerad till februari med 
inflyttning under Q4 2019. 
- Preliminärbokning av de 6 envånings 
parhus som planeras för Röstisvägen 1 till 
10 pågår. Preliminärt måldatum för 
inflyttning är Q2 2020 
- Under sommaren planeras säljstart för 
ytterligare sex tvåvånings radhus på 
Röstisvägen.  
- Ny detaljplan Magnarp 58:24 för att 
avstycka tomter från nuvarande 
bostadsrättsförening  
 
Hamnområdet 
Upphandling för muddring av 
Magnarps hamn pågår, med 
målsättning att muddra före mars 
månads utgång. I samband med 
muddringen planerar kommunen att 
genomföra en sjömätning för att få en 
bättre uppfattning om 
bottenstrukturen i och omkring 
hamnen. 
Tillgänglighetsanpassning av 
hamnboden med en hårdgjord ramp 
planeras under våren. 
 

 
 

 
 
 
Hos Jan o Carina i Vejby går det vilt till! 
Här finns det älg, hjort, rådjur, vildsvin 
o hare. Sen finns det förstås fågel – 
fasan och vildand.                                                 
Tillbehören som gelé, kryddor, torkad 
svamp o saft kommer från lokala 
producenter. 

 

 
Magnarps Strand  
- Området mellan Magnarps Hamn 
och Magnarps skog  
På senare år har det vid gränsen 
mot Magnarps Skog 
”Kronoskogen” ett större område 
med yngre asp brett ut sig som 
fullständigt döljer den 
stengärdsgård som sedan tidigt 
1700-tal utgjort gräns mot 
kronoskogen. 
Smärre bestånd av ek och björk 
har börjat etablera sig och i 
områdets västra del finns ett 
större område med vass, samtidigt 
som vresrosor och andra invasiva 
arter breder ut sig på ett antal 
ytor vilket påverkar ekosystem 
och biologisk mångfald negativt. 
Avvattningen från de odlade 
markerna norr om kronoskogen 
har i områdets södra delar ändrat 
karaktären från hedlandskap till 
träskmark. 

 
 
 
 
 

Området har 

höga biologiska och rekreativa 

värden som omfattas av flera 
riksintressen inom ramen för 
kommunens och länsstyrelsens 
naturvårdsplan. 
Redan i mitten på förra seklet 
fanns här ett mycket livligt 
strandliv med fokus på rekreation 
och bad, öppen natur med 
närliggande pensionatsrörelse. 
Skåneleden passerar genom 
området med en kontinuerligt 
ökande ström av vandrare.  
Magnarps Intresseförening har i 
samråd med Magnarps 
Samfällighet och Ängelholms 
kommun tagit initiativ till ett 
LONA projekt med syfte att 
återskapa, utveckla och bevara 
natur- och friluftsvärden, hålla 
hedlandskapet öppet och gynna 
ört- och blomrikedom. 
En förutsättning för 
genomförandet är att projektet 
godkänns av Länstyrelsen och att 
bidrag för genomförandet utgår. 
Beslut väntas under mars 2019 
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Magnarps intresseförening kom till som 
svar på en lokal skärmytsling på bad-
stranden. Så här var det, kan jag berätta, 
som var med. 

Omkring mitten på 1980-talet var bräd-
segling en stor sport. Många brädseglare 
använde stranden i Magnarp, den som 
ligger närmast hamnen som start och 
landningsplats. Detta orsakade viss oro – 
och förargelse hos badarna, särskilt med 
hänsyn till de minsta barnen, som tultade 
omkring i vattenbrynet, där brädseglarna 
kom infarande. Flera av de äldre uttryckte 
ilska mot brädseglarna, som huvudsak-
ligen var ungdomar. Någon vände sig till 
kommunen och ville ha förbud mot bräd-
segling vid stranden och begärde att 
kommunen skulle sätta upp skyltar om
detta. Svaret från Kommunen blev att 
det borde bildas en intresseförening 
som kunde tala med EN röst i kontak-
terna med Kommunen. 
 
Detta innebar startskottet för föreningen 
Vi var en liten grupp personer – engage-
rade inte bara i konflikten brädseglare/
badare – som kom samman och beslöt 
oss för att bilda just en intresseförening 
för Magnarps bästa. 

Den förste ordföranden var Sven Jonas-
son och Catharina Wiqvist var den för-
sta sekreteraren. ”Magnarp, din plats på 
jorden” formulerade vi som föreningens 
motto och det får mig än idag, varje gång 
jag ser det, att känna lycka över att få fin-
nas till i Magnarp. Fokus var redan från 
början att främja Magnarps utveckling på 
ett sätt som bevarade och stärkte alla de 
fina värden som miljön i Magnarp repre-
senterade, exempelvis kontakten mellan 
hav och land, de fina 
baden, småskaligheten, vandringsleder-

na, den harmoniska samlevnaden mellan 
åretruntboende och ”sommargäster”.  
 
Magnarp var redan då och sedan länge 
en plats med många trogna sommargäs-
ter. Genom intresseföreningens kontakter 
med Kommunen löstes brädseglarfrågan 
ganska snart på ett för alla godtagbart 
sätt, vilket innebar att brädseglarna fick 
start- och landningsplats på en viss del 
av stranden längst bort ifrån hamnen 
medan små och stora badare kunde fort-
sätta att bada lugnt närmast hamnen.  
 
Andra frågor som vi arbetade med var 
knutna till trafiken. Det handlade om has-
tighetsbegränsningar, cykelvägar m.m. 
Kontakterna med Kommunen och bevak-
ningen av den kommunala planeringen i 
olika hänseenden för Magnarp har ända 
sedan intresseföreningen bildades va-
rit en viktig del av föreningens arbete.  
 
Det är roligt att se hur intresseföreningen 
idag är en etablerad aktör i det dagliga 
livet i Magnarp och vilken stor betydelse 
den har haft och fortfarande har i arbetet 
med att bevara och utveckla de goda lev-
nadsbetingelserna i Magnarp.

Magnarps Intresseförening – hur det började
av Boel Flodgren

Så blev det dags att lägga ytterligare ett år
till handlingarna och till skillnad mot 2017 
när vi knappt upplevde någon sommar så 
kan vi 2018 se tillbaka på den varmaste 
och soligaste sommaren i mannaminne. 
En liten tillbakablick kanske ändå kan vara 
på sin plats.

Vi började året med en välbesökt
julgransplundring tjugondag Knut när 
barn och vuxna dansade ut julen och 
barnen plundrade granen på godis!

Vid vårfesten hos Bjäre Fisk och Skaldjur
den 24 mars fyllde vintertrötta medlem-
mar i föreningen restaurangen till sista 
plats och en fantastisk middag avåts till 
tonerna från ”Duo vi Två”.

Vid Valborg gjorde Barkarollerna som
vanligt ett strålande framträdande
tillsammans med Frida Mannerfeldt som
höll ”talet till våren”.

Årsmötet hos Mats Landerberg Studio var
välbesökt och beslut togs att godkänna
styrelsens förslag till förändrade stadgar 
för att samordna det operativa året med 
det finansiella. 

Vikens Storband gjorde ett bejublat fram-
trädande på hamnplan och med det strå-
lande vädret var succén given.

Byavandringen i början av augusti sam-
lade rekordmånga deltagare i det vackra 
vädret. Under vätskekontrollen vid Hara-
gården berättade Boel gårdens historia 
innan vi fortsatte via Varehög och ner till 
Källgården där Thomas Dahlberg informe-
rade om Källan och Källgården.

Höstfesten som samlade ett sextiotal av
våra medlemmar blev en fantastisk
upplevelse med ypperlig mat och dryck 

till musik av Billy Heil Quartet
Under hösten skapade våra populära
gubbakvällar, tjejkvällar och musikquiz i
samarbete med Bjäre Fisk och Skaldjur 
fina möjligheter att umgås och lära känna 
både nya och gamla Magnarpsbor.

Men viktigare är kanske ändå att se framåt 
och se till att byn utvecklas på ett sätt som 
är positivt för Magnarpsborna i gemen. 
Utöver alla de aktiviteter som vi planerar 
för 2019 kommer vi att fortsätta våra an-
strängningar för en säker trafikmiljö med 
trafikflöden som minskar belastningen i 
de mest kritiska delarna i vägnätet, tillse 
att gång- och cykel-trafikanter har säkra 
och vettiga förutsättningar på Magnarps 
Byaväg och Magnarpsvägen.
Samtidigt kommer vårt engagemang för 
att ytterligare öka attraktionskraft och
tillgänglighet inom Magnarps Strand ge-
nom satsningar på lokala naturvårdsåt-
gärder och ett vidareutvecklat samarbete 
med kommunen för underhållet av Mag-
narps Strandmarker.

Självklart kommer vi som tidigare att följa 
upp och bevaka kommunens utvecklings-
planer för Magnarp med närområden och 
föra fram våra synpunkter.

Vår hemsida magnarp.com har fått ett 
nytt utseende och hålls kontinuerligt 
uppdaterad med aktuella händelser inom 
föreningen och annat som är av allmänin-
tresse. Samtidigt underhåller vi vår 
face-booksida med nyheter och annat.
Vi kommer också i fortsättningen att 
skicka ut informationsmail till våra 
medlemmar, som under 2018 var 285 st 
vilket var ett nytt rekord igen. 

Styrelsen Magnarps Intresseförening

Styrelsen har ordet...
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       Lite Magnarpshistoria ….  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Hos Bosse o Jenny i Magnarps Hamn 
 
Succén i Magnarps Hamn fortsätter och 
efter Bosse och Jenny’s tredje säsong med 
Bjäre Fisk och Skaldjur har restaurangen 
och fiskaffären vid hamnen blivit en 
självklar samlingspunkt i byn.  
Här träffas vi och avnjuter fantastiska fisk- 
och skaldjursrätter i en ombonad miljö där 
värdparet tillsammans med sina härliga 
medarbetare ser till att man trivs och mår 
väl. 

Här finns alternativ för alla och om du av 
någon hemlig anledning inte vill välja fisk 
eller skaldjur kan du alltid avnjuta dagens 
kötträtt eller varför inte den helt sagolika 
Husets schnitzel.       
Det till synes outsinliga förrådet av nya 
idéer och initiativ med massor av 
temakvällar och specialarrangemang, vad 
sägs om potatisprovning, vinprovning till 
husmanskost eller whiskyprovning för att 
inte tala om tjej- och gubbakvällar, lockar 
gäster inte bara från byn utan från hela 
Bjäre.  
Sommartid vimlar här av gäster från när 
och fjärran. Det fantastiska läget vid 
hamnen med milsvid utsikt över 
Skälderviken och Kullaberg utgör en 
fantastisk bakgrund vid lunchen efter badet 
eller vid solnedgången vid middagen. 

Vandrare och Cyklister på Skåne- och 
Kattegattleden stannar till och passar på 
att ladda batterierna innan dom drar vidare 
på Bjäre  
 
Även om utbudet under det senaste året 
utökats med smörrebröd från ”Snitten” är 
det fortfarande fisk och skaldjur som är 
fokus både i butiken och i restaurangen. 
Bosse som ju är en riktig fisknörd som gillar 
att experimentera och ta fram nya unika 
rätter både med ”vanliga" fiskar – vad sägs 
om svartgravad lax med wasabi och inlagd 
ingefära, en touch av Asien – och helt 
okända fisksorter som t.ex. den vågmär 
som serverades tillsammans med knot och 
fjärsing vid en fiskprovning i höstas. 
Hos Bosse och Jenny på Bjäre Fisk och 
Skaldjur finns det alltid något nytt på gång 
och ingen har någonsin gått hungrig 
därifrån. LJ 
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Vandrare och Cyklister på Skåne- och 
Kattegattleden stannar till och passar på 
att ladda batterierna innan dom drar vidare 
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Västra Karup 
0431 – 44 92 70 

Klockarebrovägen 2 

Laholm 
0430 – 128 15 

Industrigatan 44 

Ängelholm 
0431 – 44 92 60 

Hugingatan 6 

Örkelljunga 
0435 – 500 62 

Hallandsvägen 5 

Magnarps Strand

- Området mellan Magnarps Hamn och 
Magnarps skog. 

På senare år har det vid gränsen mot 
Magnarps Skog ”Kronoskogen” ett större 
område med yngre asp brett ut sig som 
fullständigt döljer den stengärdsgård som 
markerat gränsen sedan tidigt 1700-tal.

Smärre bestånd av ek och björk har bör-
jat etablera sig och i områdets västra del 
finns ett större område med vass, sam-
tidigt som vresrosor och andra invasiva 
arter breder ut sig på ett antal ytor vilket 
påverkar ekosystem och biologisk mång-
fald negativt.
Avvattningen från de odlade markerna 
norr om kronoskogen har i områdets söd-
ra delar ändrat karaktären från hedland-
skap till träskmark.

Området representerar värden som om-
fattas av flera riksintressen inom ramen 
för kommunens och länsstyrelsens natur-
vårdsplan.
Redan i mitten på förra seklet fanns här 
ett mycket livligt strandliv med fokus på 
rekreation och bad, öppen natur med 
närliggande pensionatsrörelse.
Skåneleden passerar genom området 
med en kontinuerligt ökande ström av 
vandrare. 
Magnarps Intresseförening har i samråd 
med Magnarps Samfällighet och Ängel-
holms kommun tagit initiativ till ett LONA 
projekt med syfte att återskapa, utveckla 
och bevara natur- och friluftsvärden, hålla 
hedlandskapet öppet och gynna ört- och 
blomrikedom.
En förutsättning för genomförandet är att 
projektet godkänns av Länstyrelsen och 
att bidrag för genomförandet utgår. Be-
slut väntas under mars 2019

Aktuellt 
 
Vandrarhemmet, Magnarp 61:1 
Utvecklingsplanerna kvarstår som tidigare 
medan detaljplaneprocessen tycks dra ut 
ytterligare på tiden. Ängelholms kommun 
kan för närvarande inte ge någon 
indikation när detaljplanen kan 
färdigställas och samrådsprocessen starta. 
Tidigare identifierade svårigheter med 
tillfartsvägar och parkeringar kvarstår och 
behöver ytterligare belysas. Samråd 
kommer troligtvis inte att ske förrän 
tidigast hösten 2019  
 
Magnarp växer 
- Av Brunnshagevägens planerade 14 hus 
är nu 13 byggda eller under byggnation 
medan en tomt fortfarande finns tillgänglig 
för en hugad spekulant 
- På Frida Nilssons väg ser det ut att gå lite 
långsammare och av totalt 21 planerade 
hus är 3 byggda eller under byggnation 
medan det fortfarande finns ca 15 tomter 
kvar till försäljning 
- På Röstisvägen 26 till 36 är samtliga de 
sex tvåvånings parhus som planerats sålda. 
 
 
 
 
 

 

Byggstart är planerad till februari med 
inflyttning under Q4 2019. 
- Preliminärbokning av de 6 envånings 
parhus som planeras för Röstisvägen 1 till 
10 pågår. Preliminärt måldatum för 
inflyttning är Q2 2020 
- Under sommaren planeras säljstart för 
ytterligare sex tvåvånings radhus på 
Röstisvägen.  
- Ny detaljplan Magnarp 58:24 för att 
avstycka tomter från nuvarande 
bostadsrättsförening  
 
Hamnområdet 
Upphandling för muddring av 
Magnarps hamn pågår, med 
målsättning att muddra före mars 
månads utgång. I samband med 
muddringen planerar kommunen att 
genomföra en sjömätning för att få en 
bättre uppfattning om 
bottenstrukturen i och omkring 
hamnen. 
Tillgänglighetsanpassning av 
hamnboden med en hårdgjord ramp 
planeras under våren. 
 

 
 

 
 
 
Hos Jan o Carina i Vejby går det vilt till! 
Här finns det älg, hjort, rådjur, vildsvin 
o hare. Sen finns det förstås fågel – 
fasan och vildand.                                                 
Tillbehören som gelé, kryddor, torkad 
svamp o saft kommer från lokala 
producenter. 

 

 
Magnarps Strand  
- Området mellan Magnarps Hamn 
och Magnarps skog  
På senare år har det vid gränsen 
mot Magnarps Skog 
”Kronoskogen” ett större område 
med yngre asp brett ut sig som 
fullständigt döljer den 
stengärdsgård som sedan tidigt 
1700-tal utgjort gräns mot 
kronoskogen. 
Smärre bestånd av ek och björk 
har börjat etablera sig och i 
områdets västra del finns ett 
större område med vass, samtidigt 
som vresrosor och andra invasiva 
arter breder ut sig på ett antal 
ytor vilket påverkar ekosystem 
och biologisk mångfald negativt. 
Avvattningen från de odlade 
markerna norr om kronoskogen 
har i områdets södra delar ändrat 
karaktären från hedlandskap till 
träskmark. 

 
 
 
 
 

Området har 

höga biologiska och rekreativa 

värden som omfattas av flera 
riksintressen inom ramen för 
kommunens och länsstyrelsens 
naturvårdsplan. 
Redan i mitten på förra seklet 
fanns här ett mycket livligt 
strandliv med fokus på rekreation 
och bad, öppen natur med 
närliggande pensionatsrörelse. 
Skåneleden passerar genom 
området med en kontinuerligt 
ökande ström av vandrare.  
Magnarps Intresseförening har i 
samråd med Magnarps 
Samfällighet och Ängelholms 
kommun tagit initiativ till ett 
LONA projekt med syfte att 
återskapa, utveckla och bevara 
natur- och friluftsvärden, hålla 
hedlandskapet öppet och gynna 
ört- och blomrikedom. 
En förutsättning för 
genomförandet är att projektet 
godkänns av Länstyrelsen och att 
bidrag för genomförandet utgår. 
Beslut väntas under mars 2019 
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-Din personliga Byggvaruhandel på Bjäre! 

 

     Vejbyslätts Bygata 29, 266 55 Vejbystrand                      0431-452012, info@vejbytra.se 

  www.vejbytra.se 
 

Aktuellt 
 
Vandrarhemmet, Magnarp 61:1 
Utvecklingsplanerna kvarstår som tidigare 
medan detaljplaneprocessen tycks dra ut 
ytterligare på tiden. Ängelholms kommun 
kan för närvarande inte ge någon 
indikation när detaljplanen kan 
färdigställas och samrådsprocessen starta. 
Tidigare identifierade svårigheter med 
tillfartsvägar och parkeringar kvarstår och 
behöver ytterligare belysas. Samråd 
kommer troligtvis inte att ske förrän 
tidigast hösten 2019  
 
Magnarp växer 
- Av Brunnshagevägens planerade 14 hus 
är nu 13 byggda eller under byggnation 
medan en tomt fortfarande finns tillgänglig 
för en hugad spekulant 
- På Frida Nilssons väg ser det ut att gå lite 
långsammare och av totalt 21 planerade 
hus är 3 byggda eller under byggnation 
medan det fortfarande finns ca 15 tomter 
kvar till försäljning 
- På Röstisvägen 26 till 36 är samtliga de 
sex tvåvånings parhus som planerats sålda. 
 
 
 
 
 

 

Byggstart är planerad till februari med 
inflyttning under Q4 2019. 
- Preliminärbokning av de 6 envånings 
parhus som planeras för Röstisvägen 1 till 
10 pågår. Preliminärt måldatum för 
inflyttning är Q2 2020 
- Under sommaren planeras säljstart för 
ytterligare sex tvåvånings radhus på 
Röstisvägen.  
- Ny detaljplan Magnarp 58:24 för att 
avstycka tomter från nuvarande 
bostadsrättsförening  
 
Hamnområdet 
Upphandling för muddring av 
Magnarps hamn pågår, med 
målsättning att muddra före mars 
månads utgång. I samband med 
muddringen planerar kommunen att 
genomföra en sjömätning för att få en 
bättre uppfattning om 
bottenstrukturen i och omkring 
hamnen. 
Tillgänglighetsanpassning av 
hamnboden med en hårdgjord ramp 
planeras under våren. 
 

 
 

 
 
 
Hos Jan o Carina i Vejby går det vilt till! 
Här finns det älg, hjort, rådjur, vildsvin 
o hare. Sen finns det förstås fågel – 
fasan och vildand.                                                 
Tillbehören som gelé, kryddor, torkad 
svamp o saft kommer från lokala 
producenter. 

 

 
Magnarps Strand  
- Området mellan Magnarps Hamn 
och Magnarps skog  
På senare år har det vid gränsen 
mot Magnarps Skog 
”Kronoskogen” ett större område 
med yngre asp brett ut sig som 
fullständigt döljer den 
stengärdsgård som sedan tidigt 
1700-tal utgjort gräns mot 
kronoskogen. 
Smärre bestånd av ek och björk 
har börjat etablera sig och i 
områdets västra del finns ett 
större område med vass, samtidigt 
som vresrosor och andra invasiva 
arter breder ut sig på ett antal 
ytor vilket påverkar ekosystem 
och biologisk mångfald negativt. 
Avvattningen från de odlade 
markerna norr om kronoskogen 
har i områdets södra delar ändrat 
karaktären från hedlandskap till 
träskmark. 

 
 
 
 
 

Området har 

höga biologiska och rekreativa 

värden som omfattas av flera 
riksintressen inom ramen för 
kommunens och länsstyrelsens 
naturvårdsplan. 
Redan i mitten på förra seklet 
fanns här ett mycket livligt 
strandliv med fokus på rekreation 
och bad, öppen natur med 
närliggande pensionatsrörelse. 
Skåneleden passerar genom 
området med en kontinuerligt 
ökande ström av vandrare.  
Magnarps Intresseförening har i 
samråd med Magnarps 
Samfällighet och Ängelholms 
kommun tagit initiativ till ett 
LONA projekt med syfte att 
återskapa, utveckla och bevara 
natur- och friluftsvärden, hålla 
hedlandskapet öppet och gynna 
ört- och blomrikedom. 
En förutsättning för 
genomförandet är att projektet 
godkänns av Länstyrelsen och att 
bidrag för genomförandet utgår. 
Beslut väntas under mars 2019 
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Vad har hänt med Magnarps Hed?
Plötsligt kan man se havet igen och heden 
böjar påminna om svunna tider.
De senaste årens buskvegetation, sly, 
mindre träd, utbredda områden med 
vresrosor och andra invasiva arter har fått 
konkurrens
Under våren röjdes en hel del buskar, sly 
och mindre träd medan den planerade 
naturvårdsbränningen av olika orsaker 
inte kunde genomföras.
Sent omsider identifierades en djurhålla-
re som var villig att ställa upp med sina 
betesdjur för att återställa heden i sitt 
ursprungliga skick. Sen gick det i en ra-
sande fart att stängsla in heden för att 
kunna släppa ut betesdjuren så tidigt som 
möjligt. Tack Marja och Hanna vid Ängel-
holms kommun för ert pragmatiska sätt 
att lösa situationen.

Så kom den stora dagen den 27 maj när 
”Bosse” Svorén kom med ett 20-tal getter 
som raskt gav sig i kast med att beta av 
det mesta som kom i deras väg.

Efter hand kompletterades det första 
gänget ”naturarbetare” med ytterligare 
getter och får som under sommaren till-
sammans med Bosse har gjort ett fantas-
tiskt jobb.

Getter och får är effektiva slyröjare och get-
terna visade sig vara otroliga på att beta av 
vresrosor.                                   

När vi nu summerar resultatet av somma-
rens betesskötsel kan vi bara konstatera att 
resultatet blev över all förväntan. Redan ef-
ter en sommar kan man se att heden håller 
på att återställas till det hedlandskap den 
en gång var.
Under hösten har det tidigare stängslet 
som inte riktigt höll måttet ersatts med ett 
nytt som både smälter in i landskapsbilden 
och uppfyller kraven.
I mars/april skall en naturvårdsbränning 
göras för att få bort gammal vegetation 
och ge plats för nya växter, innan getterna 
och fåren kommer tillbaka i början av maj! 

Sist men inte minst visade det sig att get-
terna snabbt blev barnens favoriter och 
otaliga är de barn som kommit till heden 
för att kela med sina favoriter.   LJ

Magnarps Strandmarker Intresseföreningens Trafikgrupp 
Lägesorientering
Trafikgruppen började sitt arbete i juni 
2018 efter beslut på årsmötet. Bakgrun-
den till initiativet var den av många mag-
narpsbor upplevda utvecklingen till det 
sämre av trafik- och trafiksäkerhetsmiljön 
under senare år. Magnarp, likt de flesta 
byarna längs kusten, ser en ständig net-
toökning av permanent- och fritidsboen-
de vilket i sig ger förutsättningar för en 
förbättrad samhällsservice. Med förtät-
ningen följer dock att trafiken på våra ga-
tor och vägar intensifieras i alla trafikslag, 
fordons- såväl som gång- och cykeltrafik. 
Trafikgruppen vill påvisa problem i Mag-
narps trafikmiljö och ge förslag till hur 
denna kan förbättras för alla. 

Sommarens breda inventering av de vik-
tigare trafikstråken vad gäller t ex hastig-
hetsbegränsningar, sikt i vägkorsningar, 
formella och informella korsningar mellan 
olika trafikslag har nu upprepats under 
den mörka årstiden, då trafikmiljön är 
helt annorlunda. 

Trygghetsperspektivet med bl a gatube-
lysning har framhållits. Vi observerade 
också sommarens parkeringssituation 
kring hamnen. 

Huvudman för Magnarps Byaväg är som 
tidigare Trafikverket, medan Magnarps-
vägen har övergått till kommunen, som ju 
också ansvarar för alla gator och allmänna 
platser i Magnarp. Under våren planeras 
samråd med huvudmännen.

Förslagen som kommit gruppen tillhanda 
från intresserade medlemmar har tack-
samt tagits emot. Under den här inledan-
de fasen i gruppens arbete har vi arbetat 
med sådana problem och åtgärder som 
kan sägas beröra alla eller större grupper 
av de boende i Magnarp. Problem som vi 
upplever är begränsade till enskilda fast-
igheter kommer vi att bearbeta under 
kommande period.

Vi kommer efter samråden att samman-
ställa en rapport till Intresseföreningens 
styrelse under våren.

För trafikgruppen
Sven-Christer Nilsson

Magnarps Strandmarker
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Att skörda ur naturens skafferi är idag po-
pulärt och ett bra sätt att skaffa udda de-
likatesser. Det första man tänker på är att 
plocka bär och svamp i skogen men även 
i andra naturtyper finns mycket  att ta till 
vara. Vi i Magnarp som har stranden med 
dess växter alldeles inpå knuten kan börja 
leta där.

Stranden är hela tiden utsatt för vädrets 
makter och vi vet hur mycket tång som 
kan samlas i drivor efter en storm. När 
tången förmultnar frigörs näringen från 
havet och ger mållor och andra kvävebe-
roende växter goda förutsättningar. Näm-
nas bör att även mindre bra ämnen följer 
med upp för det vi släpper ut i havet tas 
ju upp av vattenväxterna och återvänder.
Mållor finns i tusental och av många ty-
per med varierande storlek form och färg. 
Den som vill plocka rekommenderas att 
provsmaka och välja ut en god och vacker 
målla att använda som spenat i sallader 
såser och stuvningar gärna blandad med 
andra blad.

En dekorativ strandväxt är den fleråriga 
strandkålen som ibland kan förekomma 
rikligt. 

De blågröna bladen kan ätas på olika sätt. 
Förr och speciellt i England blekte man 
strandkål för att få mjälla vita blad men 
det går bra att äta de vackra blågröna bla-
den som de är. Prova att snabbt förvälla 
bladbitar och servera med t. ex. en skink-
sallad som en liten munsbit eller som 
förrätt. I övrigt är det samma användning 
som vitkål och det skulle kanske vara skoj 
göra kåldolmar på dem, men vi måste 
vara rädda om plantorna så de kan blom-
ma och sätta frön. Strandkålen är fridlyst i 
vissa län och odlas även som grönsak.
Älggräs som är vanlig på fuktiga strand-
ängar dikeskanter m.m. över hela landet 
har en vacker blomma som kan användas 
till saft och marmelad. Te på älggräs är 
både desinficerande och smärtlindrande 
genom dess innehåll av salicylsyra. Förr 
hette älgört, som hör till rosfamiljen, spi-
rea på latin men bildar nu

tillsammans med brudbröd det egna släk-
tet Filipendula men namnet Spirea finns 
kvar i aspirin. Ett recept för användning 
av älgört är att koka blommor med citron 
och socker och efter man utvunnit saf-
ten kan man göra marmelad på resterna. 
Det är samma metod jag använder för 
att göra flädermarmelad. Efter framställ-
ning av saft fås ju en massa av blommor 
och citron. Plockar man bort de grova 
blomstjälkarna och hackar eller mixar res-
ten kan man koka en god marmelad på 
resten antingen ensamt eller tillsammans 
med krusbär eller jordgubbar.
Av frukt och bär är det mest nypon som 
förknippas med stränder men även vil-
daplar förekommer. 

Av nypon förekommer flera inhemska ar-
ter vilka är mycket vitaminrika och främst 
används i torkat och malt tillstånd, men 
även den av många numera illa sedda 
vresrosen har fina och framförallt större 
frukter.

Här följer ett recept på syltade nypon som 
blir goda till både kött och fisk. Var bara 
noga med att rensa bort alla frön: 
Till ett kilo nypon kokas en lag av 5 dl 
vatten, 1,5 dl ättikssprit, 6 dl socker 5 
nejlikor och 2 bitar kanel. Lägg rensade 
nypon i burkar och slå på lagen

Uno Hagström

Ur strandens skafferi



Min mormor föddes i Killebäckstorp. Hon 
var yngsta dottern i en syskonskara om 
sex. Alla, förutom en syster som flyttade 
till Ängelholm, bosatte sig och levde hela 
sina liv på Bjärehalvön. Mormor mötte 
morfar och de köpte sitt hus på Järnvägs-
gatan i Grevie 1955 där de bodde tillsam-
mans i nästan 50 år.
I det huset, som hade den mest fantas-
tiska utsikt, över Kullen och den blinkan-
de fyren, tillbringade jag mycket av min 
barndom och uppväxt. Redan som liten 
tänkte jag att ”denna utsikt vill jag ha en 
gång”. Aldrig kunde jag väl då tro att det 
skulle bli så en dag!
Tillsammans med mormor och morfar 
åkte vi på utflykter. Det var Båstad, Tore-
kov, Ranarp strand, Mäsinge strand, Äng-
elsbäcks strand och så Magnarp strand.
Redan när vi träffades för första gången, 
år 2008, pratade vi om en önskan och 
längtan att bo nära naturen vid havet! 
Min man Anders bodde då i Stockholms-
regionen och jag i Malmö. Han visade mig 
sin uppväxtmiljö kring Österlen och jag vi-
sade honom min – där Bjärehalvön alltid 
känts som hemma. En påsk då vi åkte på 
konstrunda med familj och släktingar be-
stämdes träffpunkten med morgonkaffe 
till Magnarps hamn. Det var en vindstilla 
aprilmorgon med strålande sol. Anders 
och jag stod bredvid varandra hand i 
hand, såg ut över havet och bara njöt. 
Helt fantastiskt! 
Nu bor vi här. Efter några år i Stockholm 
och några i Lund och två som har blivit 
fyra fanns vår önskan om naturen och ha-
vet kvar. Det var tänkt som ett sommar-
hus. 
När vi började upptäcka Magnarp med 
omnejd mer och mer under byggtiden, 
fann vi roligt nog att här finns förskola och 
hela grundskolan, bra kommunikationer, 

både med flyg, buss och tåg. En halvgalen 
tanke föddes - skulle vi kunna bo här fullt 
ut?! Vi kollade, fixade och fick möjlighet 
att ta chansen! I juli 2017 gick flyttlasset. 
En femårig dotter, en ettårig dotter, An-
ders och jag. Det kändes overkligt första 
kvällen bland alldeles för många flyttlå-
dor, pappersskydd över hela golvet och 
med en kaffekopp i handen känna den 
salta vinden och veta att här ska vi bo. 

Vår, sommar, höst eller vinter. Det är lika 
fantastiskt varje gång att promenera de 
fem minuterna nedför backen. Att mötas 
av havet, heden, luften, hamnen, utsik-
ten. 
Den där utsikten ja! Det blev ju så! Kull-
en med sina dramatiska konturer. Cirkeln 
sluter sig. 
Vi trivs, det känns som hemma och det 
kunde inte blivit bättre.

Här vill vi bo. Här vill vi vara.  
Här vill vi leva. 

Angelica Persson

Aktuellt 
 
Vandrarhemmet, Magnarp 61:1 
Utvecklingsplanerna kvarstår som tidigare 
medan detaljplaneprocessen tycks dra ut 
ytterligare på tiden. Ängelholms kommun 
kan för närvarande inte ge någon 
indikation när detaljplanen kan 
färdigställas och samrådsprocessen starta. 
Tidigare identifierade svårigheter med 
tillfartsvägar och parkeringar kvarstår och 
behöver ytterligare belysas. Samråd 
kommer troligtvis inte att ske förrän 
tidigast hösten 2019  
 
Magnarp växer 
- Av Brunnshagevägens planerade 14 hus 
är nu 13 byggda eller under byggnation 
medan en tomt fortfarande finns tillgänglig 
för en hugad spekulant 
- På Frida Nilssons väg ser det ut att gå lite 
långsammare och av totalt 21 planerade 
hus är 3 byggda eller under byggnation 
medan det fortfarande finns ca 15 tomter 
kvar till försäljning 
- På Röstisvägen 26 till 36 är samtliga de 
sex tvåvånings parhus som planerats sålda. 
 
 
 
 
 

 

Byggstart är planerad till februari med 
inflyttning under Q4 2019. 
- Preliminärbokning av de 6 envånings 
parhus som planeras för Röstisvägen 1 till 
10 pågår. Preliminärt måldatum för 
inflyttning är Q2 2020 
- Under sommaren planeras säljstart för 
ytterligare sex tvåvånings radhus på 
Röstisvägen.  
- Ny detaljplan Magnarp 58:24 för att 
avstycka tomter från nuvarande 
bostadsrättsförening  
 
Hamnområdet 
Upphandling för muddring av 
Magnarps hamn pågår, med 
målsättning att muddra före mars 
månads utgång. I samband med 
muddringen planerar kommunen att 
genomföra en sjömätning för att få en 
bättre uppfattning om 
bottenstrukturen i och omkring 
hamnen. 
Tillgänglighetsanpassning av 
hamnboden med en hårdgjord ramp 
planeras under våren. 
 

 
 

 
 
 
Hos Jan o Carina i Vejby går det vilt till! 
Här finns det älg, hjort, rådjur, vildsvin 
o hare. Sen finns det förstås fågel – 
fasan och vildand.                                                 
Tillbehören som gelé, kryddor, torkad 
svamp o saft kommer från lokala 
producenter. 

 

 
Magnarps Strand  
- Området mellan Magnarps Hamn 
och Magnarps skog  
På senare år har det vid gränsen 
mot Magnarps Skog 
”Kronoskogen” ett större område 
med yngre asp brett ut sig som 
fullständigt döljer den 
stengärdsgård som sedan tidigt 
1700-tal utgjort gräns mot 
kronoskogen. 
Smärre bestånd av ek och björk 
har börjat etablera sig och i 
områdets västra del finns ett 
större område med vass, samtidigt 
som vresrosor och andra invasiva 
arter breder ut sig på ett antal 
ytor vilket påverkar ekosystem 
och biologisk mångfald negativt. 
Avvattningen från de odlade 
markerna norr om kronoskogen 
har i områdets södra delar ändrat 
karaktären från hedlandskap till 
träskmark. 

 
 
 
 
 

Området har 

höga biologiska och rekreativa 

värden som omfattas av flera 
riksintressen inom ramen för 
kommunens och länsstyrelsens 
naturvårdsplan. 
Redan i mitten på förra seklet 
fanns här ett mycket livligt 
strandliv med fokus på rekreation 
och bad, öppen natur med 
närliggande pensionatsrörelse. 
Skåneleden passerar genom 
området med en kontinuerligt 
ökande ström av vandrare.  
Magnarps Intresseförening har i 
samråd med Magnarps 
Samfällighet och Ängelholms 
kommun tagit initiativ till ett 
LONA projekt med syfte att 
återskapa, utveckla och bevara 
natur- och friluftsvärden, hålla 
hedlandskapet öppet och gynna 
ört- och blomrikedom. 
En förutsättning för 
genomförandet är att projektet 
godkänns av Länstyrelsen och att 
bidrag för genomförandet utgår. 
Beslut väntas under mars 2019 
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Magnarp - vårt hem

Christian har arbetat som glasblåsare sen 
1996 när han slutade Glasskolan i Orre-
fors, efter 10 års yrkeserfarenhet från 
flertalet bruk och hyttor startade han 
eget 2006. 
Till att börja med hyrde han in sig i andras 
hyttor och 2009 öppnade hyttan i Mag-
narp sin dörr för allmänheten.
I den stora ljusa lokalen ryms både verk-
stad och butik så att man som kund kan se 
glasblåsning samtidigt som man vandrar 
runt bland konstverken i galleriet. 
Christian designar och tillverkar allt från 
konstglas till bruksglas på plats i den egna 
hyttan. Utöver den egna kollektionen 
framställs även specialdesignade och per-
sonliga produkter. Som företags- och jubi-
leumsgåvor, priser, privata och offentliga 
utsmyckningar 

I hyttan arrangeras även glasblåsning för 
små och stora sällskap, för företag eller 
privatpersoner anpassat till antal perso-
ner och önskemål. 

Här ges en unik chans att fira sin födel-
sedag, avtacka kollegor, arrangera en kick 
off eller överraska den blivande bruden 
eller brudgummen innan bröllopet. Eller 
komma på studiebesök med klassen och 
lära sig mer om glas och dess egenskaper.

Glashytta Christian Svensson

12 13



14 15

21 mars
kör vi igen!

Småbåtshamnen i Magnarp
Magnarpsvägen 80, Vejbystrand

*Första veckan*
• Halva priset!
 (ej snittar & drycker)
• 25% mer på presentkort!

*Påskveckan*
• Köp 4 sorters sill och
 få den 5:e på köpet!

Välkomna
Boss & Jenny 
med personal

VI SOM KAN 
OCH         FISK!

Bjäre Fisk & Skaldjur

Vandrarhemmet, Magnarp 61:1
Utvecklingsplanerna kvarstår som tidigare 
medan detaljplaneprocessen tycks dra ut 
ytterligare på tiden. Ängelholms kommun 
kan för närvarande inte ge någon indika-
tion när detaljplanen kan färdigställas och 
samrådsprocessen starta. Tidigare identi-
fierade svårigheter med tillfartsvägar och 
parkeringar kvarstår och behöver ytterli-
gare belysas. Samråd kommer troligtvis 
inte att ske förrän tidigast hösten 2019 

Magnarp växer
- Av Brunnshagevägens planerade 14 hus 
är nu 13 byggda eller under byggnation 
medan en tomt fortfarande finns tillgäng-
lig för en hugad spekulant
- På Frida Nilssons väg ser det ut att gå lite 
långsammare och av totalt 21 planerade 
hus är 3 byggda eller under byggnation 
medan det fortfarande finns ca 15 tomter 
kvar till försäljning
- På Röstisvägen 26 till 36 är samtliga de 
sex tvåvånings parhus som planerats sål-

da. Byggstart är planerad till februari med 
inflyttning under Q4 2019.
- Preliminärbokning av de 6 envånings 
parhus som planeras för Röstisvägen 1 
till 10 pågår. Preliminärt måldatum för in-
flyttning är Q2 2020
- Under sommaren planeras säljstart för 
ytterligare sex tvåvånings radhus på Rös-
tisvägen. 
- Ny detaljplan Magnarp 58:24 för att 
avstycka tomter från nuvarande bostads-
rättsförening 

Hamnområdet
Upphandling för muddring av Magnarps 
hamn pågår, med målsättning att mudd-
ra före mars månads utgång. I samband 
med muddringen planerar kommunen 
att genomföra en sjömätning för att få en 
bättre uppfattning om bottenstrukturen i 
och omkring hamnen.
Tillgänglighetsanpassning av hamnboden 
med en hårdgjord ramp planeras under 
våren.

Hos Jan o Carina i Vejby går det vilt till!
Här finns det älg, hjort, rådjur, vildsvin o 
hare. Sen finns det förstås fågel – fasan 
och vildand.  
Tillbehören som gelé, kryddor, torkad 
svamp o saft kommer från lokala 
producenter.

Aktuellt

Aktuellt 
 
Vandrarhemmet, Magnarp 61:1 
Utvecklingsplanerna kvarstår som tidigare 
medan detaljplaneprocessen tycks dra ut 
ytterligare på tiden. Ängelholms kommun 
kan för närvarande inte ge någon 
indikation när detaljplanen kan 
färdigställas och samrådsprocessen starta. 
Tidigare identifierade svårigheter med 
tillfartsvägar och parkeringar kvarstår och 
behöver ytterligare belysas. Samråd 
kommer troligtvis inte att ske förrän 
tidigast hösten 2019  
 
Magnarp växer 
- Av Brunnshagevägens planerade 14 hus 
är nu 13 byggda eller under byggnation 
medan en tomt fortfarande finns tillgänglig 
för en hugad spekulant 
- På Frida Nilssons väg ser det ut att gå lite 
långsammare och av totalt 21 planerade 
hus är 3 byggda eller under byggnation 
medan det fortfarande finns ca 15 tomter 
kvar till försäljning 
- På Röstisvägen 26 till 36 är samtliga de 
sex tvåvånings parhus som planerats sålda. 
 
 
 
 
 

 

Byggstart är planerad till februari med 
inflyttning under Q4 2019. 
- Preliminärbokning av de 6 envånings 
parhus som planeras för Röstisvägen 1 till 
10 pågår. Preliminärt måldatum för 
inflyttning är Q2 2020 
- Under sommaren planeras säljstart för 
ytterligare sex tvåvånings radhus på 
Röstisvägen.  
- Ny detaljplan Magnarp 58:24 för att 
avstycka tomter från nuvarande 
bostadsrättsförening  
 
Hamnområdet 
Upphandling för muddring av 
Magnarps hamn pågår, med 
målsättning att muddra före mars 
månads utgång. I samband med 
muddringen planerar kommunen att 
genomföra en sjömätning för att få en 
bättre uppfattning om 
bottenstrukturen i och omkring 
hamnen. 
Tillgänglighetsanpassning av 
hamnboden med en hårdgjord ramp 
planeras under våren. 
 

 
 

 
 
 
Hos Jan o Carina i Vejby går det vilt till! 
Här finns det älg, hjort, rådjur, vildsvin 
o hare. Sen finns det förstås fågel – 
fasan och vildand.                                                 
Tillbehören som gelé, kryddor, torkad 
svamp o saft kommer från lokala 
producenter. 

 

 
Magnarps Strand  
- Området mellan Magnarps Hamn 
och Magnarps skog  
På senare år har det vid gränsen 
mot Magnarps Skog 
”Kronoskogen” ett större område 
med yngre asp brett ut sig som 
fullständigt döljer den 
stengärdsgård som sedan tidigt 
1700-tal utgjort gräns mot 
kronoskogen. 
Smärre bestånd av ek och björk 
har börjat etablera sig och i 
områdets västra del finns ett 
större område med vass, samtidigt 
som vresrosor och andra invasiva 
arter breder ut sig på ett antal 
ytor vilket påverkar ekosystem 
och biologisk mångfald negativt. 
Avvattningen från de odlade 
markerna norr om kronoskogen 
har i områdets södra delar ändrat 
karaktären från hedlandskap till 
träskmark. 

 
 
 
 
 

Området har 

höga biologiska och rekreativa 

värden som omfattas av flera 
riksintressen inom ramen för 
kommunens och länsstyrelsens 
naturvårdsplan. 
Redan i mitten på förra seklet 
fanns här ett mycket livligt 
strandliv med fokus på rekreation 
och bad, öppen natur med 
närliggande pensionatsrörelse. 
Skåneleden passerar genom 
området med en kontinuerligt 
ökande ström av vandrare.  
Magnarps Intresseförening har i 
samråd med Magnarps 
Samfällighet och Ängelholms 
kommun tagit initiativ till ett 
LONA projekt med syfte att 
återskapa, utveckla och bevara 
natur- och friluftsvärden, hålla 
hedlandskapet öppet och gynna 
ört- och blomrikedom. 
En förutsättning för 
genomförandet är att projektet 
godkänns av Länstyrelsen och att 
bidrag för genomförandet utgår. 
Beslut väntas under mars 2019 
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Öppet Fredagar kl 15-18 och lördagar kl 10-14 
Gårdsbutik med viltkött mm 

Vejbyslättsv 56, Vejbystrand 
 

 

 

 

 

 

Succén i Magnarps Hamn fortsätter och 
efter Bosse och Jenny’s tredje säsong 
med Bjäre Fisk och Skaldjur har restau-
rangen och fiskaffären vid hamnen blivit 
en självklar samlingspunkt i byn. 
Här träffas vi och avnjuter fantastiska fisk- 
och skaldjursrätter i en ombonad miljö 
där värdparet tillsammans med sina här-
liga medarbetare ser till att man trivs och 
mår väl.

Här finns alternativ för alla och om du av 
någon hemlig anledning inte vill välja fisk 
eller skaldjur kan du alltid avnjuta dagens 
kötträtt eller varför inte den helt sagolika 
Husets schnitzel.      
Det till synes outsinliga förrådet av nya 
idéer och initiativ med massor av tema-
kvällar och specialarrangemang, vad sägs 
om potatisprovning, vinprovning till hus-
manskost eller whiskyprovning för att inte 
tala om tjej- och gubbakvällar, lockar gäs-
ter inte bara från byn utan från hela Bjäre. 
Sommartid vimlar här av gäster från när 
och fjärran. Det fantastiska läget vid ham-
nen med milsvid utsikt över Skälderviken 
och Kullaberg utgör en fantastisk bak-
grund vid lunchen efter badet eller vid 
solnedgången vid middagen. Vandrare 
och Cyklister på Skåne- och Kattegattle-
den stannar till och passar på att ladda 
batterierna innan dom drar vidare 
på Bjäre 

Även om utbudet under det senaste året 
utökats med smörrebröd från ”Snitten” 
är det fortfarande fisk och skaldjur som är 
fokus både i butiken och i restaurangen.
Bosse som ju är en riktig fisknörd som 
gillar att experimentera och ta fram nya 
unika rätter både med ”vanliga” fiskar – 
vad sägs om svartgravad lax med wasabi 
och inlagd ingefära, en touch av Asien – 
och helt okända fisksorter som t.ex. den 
vågmär som serverades tillsammans med 
knot och fjärsing vid en fiskprovning i hös-
tas.
Hos Bosse och Jenny på Bjäre Fisk och 
Skaldjur finns det alltid något nytt på gång 
och ingen har någonsin gått hungrig där-
ifrån. LJ

Hos Bosse & Jenny i Magnarps Hamn



Med havet och naturen som granne hit-
tar vi Satu Euren på Vejbystrands vand-
rarhem, med sin varma och inspirerande 
interiör. 
Här vimlar det av möjligheter – ta en pro-
menad till stranden för ett bad, vandra på 
Magnarps fantastiska hed eller hyr en cy-
kel för en tur på Bjäre!
Eller varför inte uppleva den vackra natu-
ren och lokala kulinariska läckerheter på 
en av de smakvandringar som arrangeras, 
tillsammans med Vejby Vingård, Sandgår-
dens Skafferi, Bjäre Fisk och Skaldjur och 
Vilt o Gott.
För den som vill stanna lite längre finns 
den nyrenoverade Villa Sigrid med alla 
bekvämligheter och en härlig altan i sö-
derläge att tillgå.
Hos Satu känner man sig hemma och väl-
kommen oavsett tid på året – varje årstid 
har sin speciella charm!
LJ

Vandrarhem i toppklass

Vejbystrands 
vandrarhem / b&b
Skogsvägen 37 I 266 54 Vejbystrand

www.vejbystrandsvandrarhem.se
0431 45 30 50

Aktuellt 
 
Vandrarhemmet, Magnarp 61:1 
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medan detaljplaneprocessen tycks dra ut 
ytterligare på tiden. Ängelholms kommun 
kan för närvarande inte ge någon 
indikation när detaljplanen kan 
färdigställas och samrådsprocessen starta. 
Tidigare identifierade svårigheter med 
tillfartsvägar och parkeringar kvarstår och 
behöver ytterligare belysas. Samråd 
kommer troligtvis inte att ske förrän 
tidigast hösten 2019  
 
Magnarp växer 
- Av Brunnshagevägens planerade 14 hus 
är nu 13 byggda eller under byggnation 
medan en tomt fortfarande finns tillgänglig 
för en hugad spekulant 
- På Frida Nilssons väg ser det ut att gå lite 
långsammare och av totalt 21 planerade 
hus är 3 byggda eller under byggnation 
medan det fortfarande finns ca 15 tomter 
kvar till försäljning 
- På Röstisvägen 26 till 36 är samtliga de 
sex tvåvånings parhus som planerats sålda. 
 
 
 
 
 

 

Byggstart är planerad till februari med 
inflyttning under Q4 2019. 
- Preliminärbokning av de 6 envånings 
parhus som planeras för Röstisvägen 1 till 
10 pågår. Preliminärt måldatum för 
inflyttning är Q2 2020 
- Under sommaren planeras säljstart för 
ytterligare sex tvåvånings radhus på 
Röstisvägen.  
- Ny detaljplan Magnarp 58:24 för att 
avstycka tomter från nuvarande 
bostadsrättsförening  
 
Hamnområdet 
Upphandling för muddring av 
Magnarps hamn pågår, med 
målsättning att muddra före mars 
månads utgång. I samband med 
muddringen planerar kommunen att 
genomföra en sjömätning för att få en 
bättre uppfattning om 
bottenstrukturen i och omkring 
hamnen. 
Tillgänglighetsanpassning av 
hamnboden med en hårdgjord ramp 
planeras under våren. 
 

 
 

 
 
 
Hos Jan o Carina i Vejby går det vilt till! 
Här finns det älg, hjort, rådjur, vildsvin 
o hare. Sen finns det förstås fågel – 
fasan och vildand.                                                 
Tillbehören som gelé, kryddor, torkad 
svamp o saft kommer från lokala 
producenter. 

 

 
Magnarps Strand  
- Området mellan Magnarps Hamn 
och Magnarps skog  
På senare år har det vid gränsen 
mot Magnarps Skog 
”Kronoskogen” ett större område 
med yngre asp brett ut sig som 
fullständigt döljer den 
stengärdsgård som sedan tidigt 
1700-tal utgjort gräns mot 
kronoskogen. 
Smärre bestånd av ek och björk 
har börjat etablera sig och i 
områdets västra del finns ett 
större område med vass, samtidigt 
som vresrosor och andra invasiva 
arter breder ut sig på ett antal 
ytor vilket påverkar ekosystem 
och biologisk mångfald negativt. 
Avvattningen från de odlade 
markerna norr om kronoskogen 
har i områdets södra delar ändrat 
karaktären från hedlandskap till 
träskmark. 
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värden som omfattas av flera 
riksintressen inom ramen för 
kommunens och länsstyrelsens 
naturvårdsplan. 
Redan i mitten på förra seklet 
fanns här ett mycket livligt 
strandliv med fokus på rekreation 
och bad, öppen natur med 
närliggande pensionatsrörelse. 
Skåneleden passerar genom 
området med en kontinuerligt 
ökande ström av vandrare.  
Magnarps Intresseförening har i 
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Samfällighet och Ängelholms 
kommun tagit initiativ till ett 
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återskapa, utveckla och bevara 
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           Kalendarium 2019 

  Årsmöte   28 januari    
  klockan 19:00  Vejby Strand Hotel  

Vårfest    30 mars 
 I samarbete med Bjäre Fisk o Skaldjur o Snitten 

Strandstädning  13 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 v 16 o v17) 
 Gökotta   31 maj 
Klockan 0500 vid klapperstensfältet nedanför Per-Ingvars stig! 

Badbänk o badflotte v 20 – v21 
  Badbänken och badflotten invigs för säsongen 

Rosvandring  16 juni 
Vi träffas på hamnplan klockan 17:00 och går tillsammans till  
Lillemor och Björn Forsbergs rosenträdgård 

   Extra Föreningsmöte 17 juni 
Föreningen bjuder in till ett extra föreningsmöte med informationsutbyte 
och diskussion med föreningens medlemmar 

Midsommar  21 juni 
För 29e året i rad firar vi traditionsenligt midsommar på hamnplan 

 Stången kläs klockan 10:00 och dansen börjar 14:00  
Storbandskväll  13 juli 

 Klockan 19:00 underhåller Vikens Storband på hamnplan (om vädret tillåter) 
Byavandring  31 juli 

Vi samlas på hamnplan klockan 14:00 för en informativ promenad genom byn 
  Skogsvandring   21 september 

Vi utgår från Magnarps hamn och tar en promenad genom Magnarps skog till 
Björkhagen och tillbaka.  

Höstfest   19 oktober  
 I samarbete med Bjäre Fisk o Skaldjur o Snitten 

Julgran   1 december 
 Första advent tänder vi granen på hamnplan 

Julgransplundring  12 januari 2020 
Tjugondag Knut bjuder vi in barnen till julgransplundring  
med julens sista överraskningar  
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1 Medför rabattkort från Bjäre Fisk o Skaldjur
  Erhålles vid 1:a köp över 500 kr

Medlemmar i föreningen är fastighetsä-
gare och bostadsrättsinnehavare i Mag-
narp och andra med rötter eller andra 
intressen i byn. 
I Magnarp finns det knappt 1000 invånare 
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 Bg 351-2621 eller Swish 
123 495 02 18. Meddela adress, mail och 
övriga kontaktuppgifter. Medlemsavgiften 
2019 är 150 kronor

Medlemskort
Medlemskortet gäller för kalenderåret 
2019. Medlemskort 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 syn-
punkter. 

Medlemskap
Medlemskap 
 
Medlemmar i föreningen är fastighetsägare 
och bostadsrättsinnehavare i Magnarp och 
andra med rötter eller andra intressen i byn.  
I Magnarp finns det knappt 1000 invånare 
trots de senaste årens kraftiga exploatering 
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 Bg 351-2621 eller Swish 
123 495 02 18. Meddela adress, mail och 
övriga kontaktuppgifter. Medlemsavgiften 
2019 är 150 kronor 
 
Medlemskort 
Medlemskortet gäller för kalenderåret 
2019. Medlemskort 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Medför rabattkort från Bjäre Fisk o Skaldjur 

 
 

Medlemsförmåner 
Mot uppvisande av medlemskort får 
du rabatt hos ett antal företag med 
lokal anknytning.  
 
 Mats Landerberg studio, 

20 % 
 Colorama i Ängelholm, 

20 % på all färg.  
 Vejby Trä & Bygg, 

Upp till 20 % beroende på 
produktsortiment 

 Ingos Blommor,  
15 % på alla 
utsättningsblommor  

 Christian Svenssons 
glashytta 
10 % rabatt 

 Bjurfors  
Låt oss värdera din bostad 
och få en fri lunch för två 
hos Bjäre Fisk o Skaldjur 

 Bjäre Fisk & Skaldjur1 
5 % på allt i fiskdisken vid 
köp över 500 kronor 

 ICA Vågen  
5 % rabatt på alla köp över 
500 kronor 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 
www.magnarp.com 

                        
   Styrelsen 2019 

 
          Ordförande  Leif Johansson  leif.johansson@mtek.se  
                       
          Vice ordförande Torgunn Hagström torgunn45@gmail.com  

  
           Sekreterare Ulf Qvarnerup   eva.bogren57@gmail.com 
   
            Kassör  Birgitta Gyllenör  bgyllenor@gmail.com 
 
            Ledamot  Christel Olsson                   christel.olsson@bjarenet.com 
 
            Ledamot  Ingrid Andersson   ingrid.andersson@bjarenet.com 
 
            Ledamot  xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
            Suppleant  Boel Flodgren  boel.flodgren@har.lu.se  
 
            Suppleant   Eiberth Josefsson  eiberth@telia.com 
 
            Suppleant  Lennart Hägelmark lennart_h@hotmail.se   

    
 
 
             Övriga funktionärer i föreningen se vår hemsida www.magnarp.com 
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Rätt mäklare kan 
ge dig en lyckad 

bostadsaffär.
Vi på Bjurfors genomför gång på gång framgångs-

rika bostadsaffärer med hjälp av vårt ledande 
kontaktnät, beprövade affärsmetoder och förstklassiga 

marknadsföring. Vi tar dig ett steg upp - 
och ett steg närmare din bästa bostadsaffär.

båstad

boka
en värdering!  

vi bjuder på 
lunch för två 
på bjäre fisk & 

skaldjur

Anna Kylesten Johansson | 0431-47 40 23


