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Boule  Måndagar klockan 15:00 mellan 1 juni och 28 september  
  spelar vi Boule vid hamnen.

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

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

Andra 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 2020

Ordförande Leif Johansson  leif.johansson@mtek.se 

Vice ordförande Torgunn Hagström torgunn45@gmail.com

Sekreterare Ulf Qvarnerup   ulf.kvarnerup@gmail.com

Kassör  Birgitta Gyllenör  bgyllenor@gmail.com

Ledamot  Christel Olsson  christel.olsson@bjarenet.com

Ledamot  Ingrid Andersson  ingrid.andersson@bjarenet.com

Ledamot  Anders Jörgensen  anders.jorgensen5@gmail.com

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

Suppleant  Eiberth Josefsson  eiberth@telia.com

Suppleant Angelica Persson  angelicapersson76@gmail.com

Suppleant Lennart Hägelmark lennart_h@hotmail.se

Övriga funktionärer i föreningen se vår hemsida www.magnarp.com

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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Kalendarium 2020
Årsmöte  3 februari 
  Bjäre Fisk & Skaldjur Magnarpsvägen 80 klockan19:00 

Vårfest   4 april 
  I samarbete med Bjäre Fisk o Skaldjur. 

Strandstädning 18 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 16/17).

Gökotta	 	 31	maj 
  Klockan 05:00 samlas vi för att lyssna på fåglar och grilla  
  korv vid Hultabryggan! 

Badflotte	 v	21	–	v22 
  Badflotten invigs för säsongen.

Föreningsmöte	 13	juni 
  Föreningen bjuder in till ett extra föreningsmöte för  
  informationsutbyte med föreningens medlemmar.

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

Midsommar	 19	juni 
  För 30e året i rad firar vi traditionsenligt midsommar på  
  hamnplan. Stången kläs klockan 10:00 och dansen börjar 14:00. 

Jazzkväll		 18	juli 
  Klockan 19:00 underhåller Vikens Storband på  
  hamnplan (om vädret tillåter).

Höstfest	 	 24	oktober 
  I samarbete med Bjäre Fisk o Skaldjur. 

Spökvandring		 31	oktober 
  Hej alla barn nu är det dags för spökvandring i Magnarps skog igen!

Julgran	 	 29	november 
  Första advent tänder vi granen på hamnplan.

20	dag	Knut		 10	januari	2021 
  Julgransplundring med julens sista överraskningar.
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Styrelsen har ordet
Visst finns Tomten! Han kom insusande 
(tack Eiberth!) vid julgransplundringen 
trettondag Knut och succén bland 
barnen var obetalbar!

Föreningens årsmöte hölls hos Vejby 
Strand Hotell den 28 januari 2019.  

Vi har under 2019 arbetat med att 
återställa och underhålla naturvärden 
dels genom att rensa klapperstens-
fält och hålla stigarna inom Magnarps 
strandmarker framkomliga och dels 
genom ett omfattande röjningsarbete 
vid Magnarps skog. 
Under året har vi tecknat ett 3-årigt 
avtal med Ängelholms kommun av-
seende skötsel och underhåll av om-
råde 2 inom Magnarps Strandmarker. 

Strandstädningen i början av april till-
sammans med hamnföreningen och 
bysamfälligheten samlade rekordmån-
ga deltagare. Bosse o Jenny bjöd på 
fisksoppa och Ängelholms kommun 
ställde som vanligt upp med ett flak och 
tog hand om skräpet.

Ett av årets nya inslag var ”Gökottan” 
den 30 maj, när morgonpigga fören-
ingsmedlemmar träffades kl 05.00 i 
naturreservatet för att lyssna på fåglar-
nas morgonserenad. Vi käkade mac-
ka med kaffe till ackompanjemang av 
näktergalen medan göken inte var lika 
morgonpigg.

Valborg firades med talet till våren av 
Margareta Löfgren och sång av Bark-
arollerna innan brasan tändes.

”Rosvandringen” med Björn Forsberg 
som inspirerad och inspirerande guide 
samlade drygt trettio deltagare 

Midsommarfirandet genomfördes 
traditionsenligt! Massor av barn och 
föräldrar dansade kring stången och 
fikade i gräset!  

Den 14 juli gjorde Vikens Storband ett 
bejublat framträdande på hamnplan 
och med det strålande vädret var suc-
cén given i år också.

Årets byavandring genom allén, 
strandgårdarna och den gamla bykär-
nan var ett mycket uppskattat inslag i 
den vackra augustikvällen.

En premiär för året var Spökvandrin-
gen vid ”Hultabryggan” den 26 oktober. 
Ett 40-tal barn plus föräldrar trotsade 
ruskvädret och letade spökspår i skogen!

Föreningens vår- och höstfest tillsam-
mans med ett antal gubba- och tjej- 
kvällar i samarbete med Bjäre Fisk & 
Skaldjur har varit andra uppskattade 
aktiviteter under året.

Under 2020 fortsätter vi att fokusera 
på naturvård, jobba med underhåll 
av Magnarps Strandmarker. Vi hop-
pas också att det naturvårdsprojekt 
vi planerar tillsammans med kom-
munen blir godkänt och att vi får 
bidrag från länsstyrelsen för att skapa 
förutsättningar för att öppna och vid-
makthålla hedlandskapet på strandom-
rådet vid Magnarps skog. 

Styrelsen Magnarps Intresseförening

Andrea Karlsson är en ung lovande 
keramiker i Magnarp som vi gärna vill 
uppmärksamma. 
Vi bad Andrea skriva några rader och 
presentera sig och sin keramik.

Andrea 
        Karlsson 
                   Keramik

Jag heter Andrea Karlsson och är en 17 
årig keramiker. Jag har ända sedan jag 
var liten varit kreativ och tyckt om att 
rita, sy, sticka med mera. För ca 4 år se-
dan testade jag att dreja för första gån-
gen och jag fastnade verkligen för det. 
När vi hade praktik i skolan kontaktade 
jag en keramiker i Ängelholm, Pyttan 
Åberg, och jag fick en praoplats hos 
henne. Under praoveckan lärde jag 
mig mer om själva hantverket vilket 
gjorde mig ännu mer intresserad av att 
dreja och skapa keramik. 

Sommaren därpå, 2017, köpte jag en 
egen keramikugn och en egen drej- 
skiva för pengar jag sparat ihop när 
jag sommarjobbat. Jag inredde mina 
föräldrars garage till en keramikverk-
stad och sedan dess har jag drejat 
nästan varje dag. Sommaren 2018 
bestämde jag mig för att ta nästa steg 
och börja sälja min keramik, vilket jag 
har gjort sedan dess. 

Under somrarna säljer jag min keramik 
i min butik hemma hos mig. Resten av 
året går jag i skolan och tillverkar kera-
mik på fritiden. Jag drejar mest kera-
mik i stengods. Jag gör allt från mug-
gar, askar och skålar till ljuslyktor. 

Tillverkningen av keramik är en tids-
krävande process med många olika 
moment men det är en process jag 
gillar. Jag älskar att arbeta med kera-
mik på grund av variationen och de 
olika momenten i arbetet. Jag gillar att 
komma med nya idéer kring nya de-
signer på muggar och att jag själv kan 
förverkliga dessa. 
Dessutom uppskattar jag verkligen 
handgjorda föremål i keramik för jag 
vet att bakom varje mugg har det lagts 
ned mycket tid och kraft för att få fram 
det uttryck och känsla som just den 
muggen har.

Leif Johansson
Anteckning
inför signatur "Andrea Karlsson" i kursiv stil efter texten
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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 Källa
Alldeles öster om väg 707, mittemot 
Källgården ligger en numera täckt käl-
la som historiskt haft mycket stor be-
tydelse för Magnarp och Vejbystrand. 

Källan med sitt kristallklara vatten var 
viktig för vattenförsörjningen av både 
folk och fän i Magnarp med omnejd. 
Källans överskottsvatten rann ut i den 
närbelägna Magnarpsbäcken som 
idag är kulverterad från källan i Skep-
parkroken men fortfarande rinner i 
dagen från Källgården till utloppet i 
Skälderviken vid Vejby udde.

Allteftersom verksamheten vid Kro-
nprinsessan Victorias Kustsanatorium 
ökade i början på 1920-talet blev be-
hovet av vatten större och större och 
förhandlingar för att förvärva källan 
från Källgården påbörjades 1923.

“Kungl. Maj:t har i år bifallit direktion-
ens anhållan om att få expropriera 
Magnarps källa och expropriation-
snämnden sammanträdde här den 29 
december 1924 i mål rörande källan” 

Påföljande år, 1925, byggdes en 1800 
meter lång vattenledning från källan 
direkt till sanatoriet. Ungefär halvvägs 
placerades ett vattentorn. I projektet  
ingick dessutom ett pumpverk för att 
pumpa upp vattnet till vattentornet; 
en klappbassäng för sköljning och 
klappning av tvättkläder; en mindre 
bassäng för kylning av mjölkspannar; 
en vattenho för vattning av kreatur.
Bönderna hämtade vatten i tunnor till 
sina djur och ibland till sommargästers 
sinade brunnar. Till den öppna bassän-
gen kom dagligdags kvinnor med kärror 
lastade med tvätt, som skulle sköljas. 
1932 byggdes maskinhuset ut och två 
större pumpar installerades för att 
svara upp mot den ökade vattenför-
brukningen. 

Den goda vattenkvaliteten från Mag-
narps Källa skapade möjligheter för 
KVS att tillverka eget vichyvatten och 
Mellan 1942 och 1959 producerades 
150 000 flaskor ”Victoriavatten”

Vattenledningsnätet övertogs i slutet 
av 1950-talet av Barkåkra kommun. 
Idag är husen rivna och Källgården har 
fått tillbaka sin mark.

Sandgårdens Skafferi
På eftermiddagen torsdagen den 26 
april 2007 sitter familjen Ekvall på 
terrassen utanför bostaden på Sigrids 
väg och förbereder sig för ett möte 
med ägaren till Sandgården.
Therese och Dennis har under flera år 
varit intresserade av Sandgården och 
nu ska dom sista detaljerna i köpet 
diskuteras.

Så går plötsligt larmet och Den-
nis som är deltidsbrandman i Vejby 
Brandförsvar måste kasta sig iväg!  
Det är Sandgårdens stall som brinner!

Mycket tack vare den snabba insatsen 
från Vejby Brandförsvar lyckades man 
rädda bostadshuset och ingen kom till 
skada.

Trots allt bestämde sig Therese och 
Dennis för att fullfölja affären och 
bygga upp stallet igen! 

Efter inflyttningen 2008 och efter 
hand som återuppbyggnaden av det 
gamla stallet fortlöpte väcktes tanken 

på att starta en gårdsbutik fram och 
2011 slogs dörrarna upp till ”Sand-
gårdens Skafferi” 

- den härliga, personliga och mysiga 
butiken med närodlat och närpro-
ducerat, lamm från den egna gården, 
hembakat bröd och gårdens eget 
knäckebröd, svenska ostar, ägg från 
frigående höns och grönsaker från de 
lokala bönderna, presenter, saft, sylt, 
choklad och många andra delikatesser.

Ett besök hos Therese är inte bara 
ett besök i en gårdsbutik utan en 
upplevelse!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Leif Johansson
Anteckning
Lägg till:"Vi väntar med spänning på nya upplevelser hos Therese." 

Leif Johansson
Anteckning
ta bort radavstånd
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Trafiksäkerhetsarbetet har under året 
bedrivits i en något mindre formell 
form än tidigare. Det innebär att det 
finns en kontaktperson för trafikfrågor 
och att arbetet i övrigt engagerar den 
som känner sig berörd av eller initierar 
en enskild fråga. 

Under 2019 har vi träffat trafikingen-
jörer på Ängelholms kommun vid 
två tillfällen. Vid dessa möten har vi 
fokuserat på säkerhet kring korsningar 
mellan GC-trafik (Gång- och Cykel) 
och biltrafik samt på efterlevnaden av 
hastighetsbegränsningar. Bemötandet 
från kommunen och deras vilja att 
föra dialog kring problemen har varit 
mycket positiv.

När det gäller GC-trafik så finns det, 
efter våra möten, numera varnings- 
skyltar vid alla korsningar som inte 
är övergångsställen. Dessa varnar 
för cykeltrafik eftersom detta ska ge 
störst påverkan och uppmärksamhets- 
höjning hos bilisterna. Målning av 
symboler som varnar för biltrafik kom-
mer att målas på GC-vägarna. 
Föreningen har med markägarens med-
givande tagit bort vegetation som skym-
de sikten från Röstisvägen mot den kors- 
ande GC-vägen från Magnarps skola. 
På liknande sätt har Ängelholms Kom-
mun röjt och förbättrat sikten i kurvan 
vid backen på Magnarpsvägen mot Vej- 
bystrand.
Vi fortsätter att ha uppmärksamhet 
och föra dialog om vilka ytterligare för-
bättringar som kan göras och tar gärna 
emot synpunkter.

Trafikrytm och hastighet skapar prob-
lem, otrygghet och risker i första hand 
på två vägar där det körs väl fort.

På Magnarps	Byaväg är det Trafikver-
ket som är väghållare och kommunens 
möjligheter att vidta åtgärder är myck-
et begränsade. Hastigheten är begrän-
sad till 40 km/tim på en sträcka från 
Magnarps skola till Björkhagsvägen, 
ca 2 km. Vid skolan är det 30 km/tim. 
Anledningen till begränsningen är att 
det utmed hela denna sträcka saknas 
gångbana eller markerad cykelfil och 
att det på några ställen är så smalt att 
en cykel eller fotgängare inte ryms då 
två bilar möts.
Tyvärr är det en hel del som inte an- 
ser sig ha tid, eller tålamod, nog för att 
hålla tillåten hastighet. Det kan vara 
värt att beakta att en hastighetsökning 
från 40 km/tim till 60 km/tim, sparar 
en minut på sträckan. Knappast värt 
att riskera att skada en oskyddad 
trafikant för att vinna en minut. Låt oss 
tillsammans verka för att dra ner tem-
pot på Magnarps Byaväg.

Magnarpsvägen 
Sträckan från Magnarps Byaväg gen-
om allén, förbi hamnen är begränsad 
till 30 km/tim.  
Under sommaren 2019 gjordes försök 
med ett provisoriskt ”gupp” i slu-
tet av allén, vilket hade en avsevärd 
effekt på hastigheten. Vilka has-
tighetsnedsättande åtgärder som skall 
tillämpas fortsättningsvis kommer att 
diskuteras vidare. 
Allén är under sommarens baddagar 
fylld med parkerade bilar och gående 
på körbanan med risk att utgöra hin-
der för eventuella utryckningsfordon. 
Från den 15 april kommer därför 
parkeringsförbud att gälla på sträck-

an från Brunnshagevägen till Strand-
backevägen.  
Från Utsiktsvägen och fram till 
Svalövskolonin är det 40 km/tim. Vä-
gen är till en stor del rak och inbjuder 
till högre hastigheter. Framförallt som-
martid trafikeras sträckan av ett stort 
antal gående och cyklister och den är 
en del av kommunens rekreativa cy-
kelleder och av Kattegattleden. 
I Ängelholms kommuns Cykelplan 
2015-2025 finns en GC-väg, cykelbana 
eller cykelfält påtänkt på denna sträcka.
Vi har inlett en diskussion om hur den-
na eller andra åtgärder skulle kunna 
genomföras och vilken effekt det skulle 
få på alla trafikslag och återkommer 
med information efter hand.
Magnarp växer och ett antal byggpro-
jekt kommer att påverka trafiksitua-
tionen under 2020. 

Vid Röstisvägen kommer byggverk-
samheten att vara intensiv hela 2020
Parkeringsmöjligheterna längs vägen 
är begränsade och vi kan konstatera 
att framför allt bilar parkerade i kurvan 
utgör ett riskmoment även utan bygg-
trafik då mötande trafik uppmärksam-
mar situationen sent.  
Vi kommer att inleda en diskussion 
med kommunen när alla flyttat in och 
en bättre analys av normaltillståndet 
kan göras.
Med nuvarande planer kan störningar 
även uppstå på Björkhagsvägen i sam-
band med att ett intensivare skede i 
byggnationen på Frida Nilssons väg in-
leds under våren/sommaren.

Janne Svensson
Kontaktperson

janne@jsk.se

Trafiksäkerhetsarbetet  
i Magnarps  
Intresseförening

Leif Johansson
Anteckning
Lägg till ett bindestreck efter cykel
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Om primörer
Bor man på Bjärehalvön är det av extra 
stort intresse att fundera över vad en 
primör egentligen är. Varje år läser vi 
i tidningen om vem som blivit först 
med potatisen, och för varje år känns 
det som om det blivit allt tidigare. Det 
finns också många andra grönsaker med 
primörvärde.

Ordet primör betyder säsongsnyhet, 
årets första skörd, någonting man saknat 
och längtat efter. Förr användes ordet 
också om andra nyheter. Man kunde 
t.ex. säga ”Ta primören av någonting” i 
meningen att man avslöjade en nyhet. 
I dag torde det dock endast vara om 
mat man säger primör. Det är alltid en 
vegetabilie oftast en grönsak. Även om 
det är en premiär har det inte samma 
betydelse. Man pratar om kräftpremiär, 
surströmmingspremiär osv. men primör- 
ens värde ligger i det faktum att man inte 
kan få tag på den förrän den mognat eller 
vuxit till skördestorlek och naturligtvis i 
att dess smak är annorlunda än det man 
sedan kan skörda hela säsongen och 
lagra för vinterns behov. I dag kan man 
köpa nästan allting hela året, vilket jag 
tänker återkomma till, men det har ju 
inte alltid varit så att det funnits sparris, 
färskpotatis eller jordgubbar i handeln 
året runt.

Den enda icke vegetabiliska primören jag 
har funnit är ägg för det fanns ju en tid 
då hönsen inte värpte året runt och man 
förvarade ägg i vattenglas för vinterns 
behov. Det måste varit en primör om 
de första färska äggen kom lagom till 
påskfirandet. Kanske det var så dagens 
frossande i påskägg började.   

Många primörer är också förknippade 
med högtider eller festliga tillfällen 
då man vill ha lite extra god mat eller 
där man är noga med traditionerna. 
Midsommar är den stora helgen för 
primörer och traditioner med nypotatis 
eller som vi förr sa färskpotatis och med 
jordgubbar. Pingsten kunde också vara 
en primörhelg med sparris och dill till 
den kokta laxen. Valborg och första maj 
är en fin helg då man också kan passa på 
att njuta späd grönska och påsken om 
den inte är alltför tidig kan bli en orsak 
att leta nässlor för årets första gröna 
soppa på färska blad. Kirskålen är ett 
annat ogräs som lämpar sig mycket väl 
som tidig vårprimör. Rabarber är väl den 
av våra odlade växter som lämpar sig till 
dessert eller i något bakverk för en tidig 
försommarfest. Rabarberpaj är omtyckt 
i maj månad då det fortfarande är lång 
tid tills bär och frukter börjar mogna. 
Hur vill vi då definiera en riktig primör? 
Även om potatis från Cypern smakar gott 
är det ju inte smaken av en Bjärepotatis 
i juni månad, däremot köpte jag potatis 
i Torsby i juli månad, skyltad som 
värmländsk nypotatis och tro mig den 
smakade precis som den skulle. Kanske 
var det för att potatisskörden just hade 
börjat där så det var en riktig primör 
eller var det att den var närodlad som 
var finessen?

Närodlat är kanske också ett villkor för 
att en grönsak skall vara en primör. När 
vi vill äta våra mjälla fina sparrisar eller 
potatis har skörden i Sydeuropa pågått 
i månader och det är inte längre fråga 
om primörer, likaså har transporten och 
tiden från skörd till konsumtion hunnit 
ta bort primörvärdet.  Alltså en primör 
måste vara lokalodlad och nyskördad 
för att vara riktigt bra. Och allra bäst är 
den nog om den är skördad i den egna 
trädgården eller krukan på balkongen. 
Då kan vi dessutom lägga odlarglädjen 
till primörvärdet och njuta dubbelt.

Den bästa primören är en egenodlad 
grönsak som en knippa rädisor.

                              Uno Hagström
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Magnarps Intresseförening har tillsam-
mans med Ängelholms Kommun an-
sökt om bidrag för ett lokalt naturvård-
sprojekt vid Magnarps Strand mellan 
Magnarps Hamn och Magnarps skog.

Bakgrund
Området karakteriseras av öppna 
sandhedar och tre sandstränder som 
avlöser varandra med stenstränder
däremellan.
Området har höga biologiska och 
rekreativa värden som omfattas av flera 
riksintressen inom ramen for kommun-
ens och länsstyrelsens naturvårdsplan. 
På senare år har området tillåtits växa 
igen och vid gränsen mot Magnarps 
Skog har ett större område med asp 
brett ut sig och döljer fullständigt den 
stengärdsgård med anor från tidigt 
1700-tal som utgör gränsen mot Mag-
narps skog. Smärre bestånd av ek och 
björk har etablerat sig och i områdets 
västra del finns ett större område med 
vass, samtidigt som vresrosor breder 
ut sig. Avvattningen från de odlade 
markerna norr om kronoskogen har 
i områdets södra delar ändrat karak-
tären från hedlandskap till träskmark. 
Genom området passerar den allt-
mer populära och frekventerade 
Skåneleden. 

Syfte
Att återskapa, utveckla och bevara 
natur- och friluftsvärden, hålla hed-
landskapet öppet, gynna ört- och 
blomrikedom och skapa förbättrade 
förutsättningar för fjärilar, vildbin och 
bogrävande insekter. Att restaurera 
de delar som vuxit igen, skapa öppna 
hed- och sandmarker och sandblottor i 
strandnära lägen. 

Projektet skall bidra till att uppfyl-
la kommunens långsiktiga miljök-
valitetsmål ”ett rikt växt- och djurliv” 
samtidigt som det skall gynna kort- och 
långsiktiga natur- och friluftsvärden.

Genomförande
Oönskad växtlighet och invasiva ar-
ter som under ett antal år etablerat 
sig och påverkat ekosystem och biol-
ogisk mångfald negativt, skall röjas 
och det tidigare öppna hedlandskapet 
återställas.
Stengärdsgården som utgör gräns mot 
Magnarps Skog skall friläggas.  
Restaureringen av området ska ske 
med hänsyn till den biologiska mång-
falden samtidigt som risken för sand-
flykt beaktas.
Ett varaktigt resultat säkerställs genom 
småskalig aktiv skötsel och underhåll 
med bl.a. djurhållning under vår och 
höst, vilket i sin tur medför ett behov 
att stängsla delar av området.
Projektet planeras genomföras under 
en treårsperiod och finansieras med 
bidrag från Länsstyrelsen (LONA), 
Ängelholms Kommun och ideellt ar-
bete från Magnarps Intresseförening!

Bidrag i form av ideellt arbete från 
föreningens medlemmar eller andra 
intresserade eller sponsring av stäng-
sel tas tacksamt emot! 

Kontaktperson
Leif Johansson 

Ordförande Magnarps Intresseförening
leif.johansson@mtek.se

070 593 25 01

Ateljé Ljungbacke

Mats Ljungbacke flyttade från Dalsland 
till Skåne och Lövstigen 2 i Magnarp 
tillsammans med sin fru Ann i decem-
ber 2015. 

Måleriet har alltid intagit en central 
roll och är naturligt inslag i Mats liv. 

Han är uppvuxen med färger och 
penslar. Den teknik han i huvudsak 

Magnarps Strand – ett lokalt naturvårdsprojekt
ägnat sig åt är akvarellmåleri. Ljuset 
och djupet är det centrala i hans 
måleri. Kulturlandskapet med gamla 
gårdar, bruk, bilar och gränder är 
vanliga motiv, likaså vyer över Bjäre, 
Skälderviken och Kullaberg.

Mats har, sedan två år, sin ateljé där 
han skapar och ställer ut hemma på 
tomten.
Ateljén är öppen för allmänheten och 
Mats välkomnar besök i ateljén, men 
hör gärna av er innan ni kommer!               
Fler exempel på Mats målningar finns 
på hans hemsida matsljungbacke.com

matsljungbacke@gmail.com 
070 262 28 19
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Vejbystrands 
vandrarhem / b&b
Skogsvägen 37 I 266 54 Vejbystrand

www.vejbystrandsvandrarhem.se
0431 45 30 50

Aktuellt
Magnarp 61:1 ”Vandrarhemmet”

Många Magnarpsbor undrar vad som 
händer med ”vandrarhemmet” som 
nu varit stängt sedan 2016. De planer 
som tidigare presenterats har omprö-
vats ett antal gånger, dels för att på 
ett bättre sätt möta de synpunkter 
som framkommit under processen 
där många haft önskemål att bevara 
den gamla huvudbyggnaden.
Processen har bromsats upp av de 
problem som identifierats med av-
seende på tillfartsvägar där det i 
skrivande stund inte finns någon 
tillfredställande lösning. Problemet 
spetsas till ytterligare då de studier 
som gjorts med avseende på framtida 
förväntade vattennivåer inte medger 
en lösning via Magnarps Strandväg.

Magnarps Strandbad AB har ambi-
tionen att hitta en lösning tillsam-
mans med Ängelholms Kommun, 
Vägverket och berörda markägare.

Magnarps Hamn  

Under 2019 genomfördes en analys 
underhållsbehovet i Magnarps Hamn. 
Analysen omfattade skicket hos 
pirar och bryggor, såväl som botten- 
förhållanden i och utanför hamnen.
Sammantaget konstaterades att det 
finns behov att förstärka både den 
västra och den östra piren samt att en 
av träbryggorna är i dåligt skick och bör 
åtgärdas före 2020 års båtsäsong.
Arbetet för att förstärka den västra 
piren har påbörjats medan tidplanen 
för den östra piren ännu inte är fastlagd 

Nyproduktion av bostäder i Magnarp 
med omnejd

Som många säkert har sett så byggs 
det en hel del i Magnarp. Det som 
är aktuellt just nu är framförallt in-
flyttning januari/februari i sex parhus 
i två plan på Röstisvägen 28-36. Man 
har även påbörjat byggnation av sex 
parhus i ett plan på Röstisvägen 2-10 
med planerad inflyttning juli 2020. 
Därefter kommer man att bygga ytter-
ligare sex parhus i två plan på Röstis-
vägen 18-24 med planerad inflyttning 
till sommaren 2021. 
För hela området som kallas ”Mag-
narps strand” finns det endast 7 
lediga tomter kvar. Numera är det 
mäklarfirman Valvet som säljer tom-
terna, man kan gå in på www.mag-
narpsstrand.se för att få se karta och 
priser på tomterna.

Ett annat aktuellt område är Frida 
Nilssons väg med totalt 21 tomter 
varav 11 är sålda, de kvarvarande 
tomterna säljs genom Myresjöhus. 
Några tomter är redan bebyggda men 
enligt Myresjöhus kommer flera hus 
att påbörja byggnation till våren 2020.

Även på Vejby äng, kvarteret 
Blåklockan har en del nya villor 
byggts där kan man välja på två olika 
hustyper, enplansvilla på 113 kvm 
eller 1,5 plansvilla på 138 kvm. Längre 
ner mot väst kommer under senare 
etapper att uppföras fler villor men 
även flerbostadshus.

Barkåkra 55:1 

Syftet med planen är att utveckla 
området kring den nya stationen till 
en varierad blandstad. Planläggnin-
gen avser enbostadshus, radhus, 
parhus, kedjehus och flerbostadshus 
samt möjlighet till skola och handel. 
Förslaget bedöms motsvara ca 450 
bostäder.
Samråd har varit, granskning pågår.

Vejby 41:12

Syftet med detaljplanen är att pröva 
nybyggnation av två flerbostadshus i 
upp till fem respektive sex våningar 
samt att bygga radhus/flerbostadshus 
i två våningar. Husens placering utgår 
ifrån den struktur som funnits inom 
sanatorieområdet.
Planen är överklagad till Mark- och 
Miljö domstolen.
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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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-Din personliga Byggvaruhandel på Bjäre! 

 

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

  www.vejbytra.se 
 

Magnarps Strandmarker

Naturreservatet Magnarps Strand-
marker invigdes formellt den 1 juni av 
Staffan Broddesson, ordförande i kom-
munens miljö- och tillståndsnämnd. 
Biolog Kill Persson berättade om na-
turen och visade vilka arter som finns 
på heden. Kill informerade även om 
naturvårds-bränningen som gjordes 
på våren.
Bosse Svorén har med sina får och get-
ter gjort en fantastisk insats under året 
och heden är nu i ett skick som inte 
skådats sedan 1940-talet.

Magnarps Intresseförening har teck-
nat ett treårigt avtal med Ängelholms 
kommun avseende skötsel och un-
derhåll av område 2 inom Magnarps 
Strandmarker.
Avtalet gäller från den 1 oktober 2019 
och kompletteras med detaljerade 
åtgärdsplaner som fastställs i samråd 
med kommunen och föreningen två 
gånger per år.
Avtal och åtgärdsplaner finns på 
föreningens hemsida ”magnarp.com”

Välko� en hem ti�  o� ! Priserna gäller 1/7-8/7 2018. 
Reservation för slutförsäljning och feltryck.

Källan 
SKÄLDERVIKEN

Vågen 
VEJBYSTRAND

KLIMATSMART OMTANKE HÅLLBART NÄRHET

VÄNLIGHET NÄRPRODUCERATKAMRATSKAP

BYNS MÖTESPLATS ENKELTTRYGGT PERSONLIGT

LOKALT ODLAT FAMILJÄRT SERVICE

Öppet alla dagar 8-20

Handla där du bor - bi� igare än vad du tror!

SVENSKA 
SPEL

STORKÖPS-
RABATT

POSTOMBUD

BINGOLOTTO

HEMKÖRNINGS-
SERVICE

GRATIS WI-FI 
I BUTIK

SLÄP-
UTHYRNING

APOTEKS-
OMBUD

BLOMMOR

JORD-
FÖRBÄTTRING

NYGRÄDDAT 

I BUTIK

Välko� en ti�  o� !

Följ oss på
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Medlemskap 
Medlemskap Medlemmar i förening-
en är fastighetsägare och bostads-
rättsinnehavare i Magnarp och an-
dra 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 el-
ler indirekt engagerade i föreningen.
 
Hur blir jag medlem? 
Medlem i Magnarps Intresseförening 
blir du enklast genom att sätta in års-
avgiften på föreningens Bg 351-2621 
eller Swish 123 495 02 18. Meddela 
adress, mail och övriga kontaktupp-
gifter. Medlemsavgiften 2020 är 150 
kronor 

Medlemskort 
Medlemskortet gäller för kalender-
året 2020. Medlemskort distribueras 
efter betalning av årsavgiften till för-
eningens konto. 

Engagemang 
Vi välkomnar gamla och nya med-
lemmar att engagera sig i förening-
ens aktiviteter och komma med för-
slag och synpunkter.

Medlemsförmåner 

Mot uppvisande av medlems- 
kort får du rabatt hos ett antal 
företag med lokal anknytning.

• Mats Landerberg studio 
 20 % 

• Colorama i Ängelholm 
 20 % på all lagerförd färg  
 från Jotun och Alcro. 

• Vejby Trä & Bygg 
 upp till 20 % beroende  
 på sortiment 

• Christian Svenssons glashytta 
 10 % rabatt 

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

• Flügger färg  
 20 % på alla varor*

• Flygmuseet  
 kom 2 betala för en

• Ateljé Ljungbacke  
 köp 2 eller flera och få 10 %

* uppge kto nr 533251 vid köp

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 2020 är 150 kronor  

Medlemskort  

Medlemskortet gäller för kalenderåret 
2020. Medlemskort distribueras efter 
betalning av årsavgiften till föreningens 
konto.  

Engagemang  

Vi välkomnar gamla och nya 
medlemmar att engagera sig i 
föreningens aktiviteter och komma med 
förslag och synpunkter. 

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 lagerförd färg från 
Jotun och Alcro.  

♣ Vejby Trä & Bygg, upp till 
20 % beroende på sortiment  

♣  Christian Svenssons 
glashytta 10 % rabatt  

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

♣ Flügger färg 20 % på alla 
varor* 

♣ Flygmuseet kom 2 betala för 
en 

♣ Ateljé Ljungbacke köp 2 
eller flera och få 10 % 

 

* uppge kto nr 533251 

 
 Vi har maskinen för ditt 

behov 
Lantbruk - Park - Trädgård 

  Åkagårdsvägen 2  269 71 Förslöv  
  Tel. 0431-450820 
  www.bjaremaskin.se 

Vi har maskinen för ditt behov
Lantbruk - Park - Trädgård
Logga
Åkagårdsvägen 2 269 71 Förslöv Tel. 0431-
450820
www.bjaremaskin.se

Vi har maskinen för ditt
behov

Lantbruk - Park - Trädgård

Åkagårdsvägen 2 269 71 Förslöv
Tel. 0431-450820
www.bjaremaskin.se

Leif Johansson
Anteckning
Fel annons



- 20  - - 20 -

Hundratusentals 
skäl att välja mig.
Varför ska du välja en mäklare från just Bjurfors när 

det är dags att sälja din bostad? Kanske för att vi har 
vår välbeprövade Bjurforsmetod, vårt stora spekulant- 

register och så många nöjda kunder. Eller för att vi
 har branschens mest dedikerade mäklare. Allt det 
tillsammans gör nämligen att du får maximalt betalt 

för din bostad. Det kan skilja hundratusentals 
kronor – som du kan lägga på ditt nya drömboende.

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

boka
en värdering!  
jag bjuder på 
lunch för 2 

på bjäre fisk & 
skaldjur




