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Styrelsen 2021
Ordförande

Leif Johansson

leif.johansson@magnarp.com

21 juni
Extra föreningsmöte enl föreningens stadgar.

Vice ordförande

Torgunn Hagström

torgunn45@gmail.com

23 juni
Samling på hamnplan 1700 för en lätt promenad till
Inga-Lill & Björns ”rosenträdgård”.

Sekreterare

Ulf Qvarnerup

ulf.kvarnerup@gmail.com

Kassör

Eiberth Josefsson

eiberth@telia.com
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Jazzkväll		
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Höstfest
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Ledamot
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Suppleant

Hos JanBirgitta
o Carina
i Vejby går det
vilt till!
.com
Gyllenör
bgyllenor@gmail
Området har
Här finns det älg, hjort, rådjur, vildsvin
Christel Olsson
christel.olsson@bjarenet.com
o hare. Sen finns det förstås fågel –
Ingrid
Andersson
ingrid.andersson@bjarenet.com
fasan och
vildand.
.s.goransson@gmail.com
Tillbehören
som gelé, kryddor,fiatorkad
Fia Göransson
svamp Boel
o saft
kommer från lokala
Flodgren
boel.flodgren@har.lu.se
producenter.

Suppleant

Angelica Persson

höga biologiska och
angelicapersson76@gmail.com

Suppleant

Lennart Hägelmark

lennart_h@hotmail.se

14

Övriga funktionärer i föreningen se vår hemsida www.magnarp.com
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Styrelsen har ordet

Trafiksäkerhetsarbetet 2020

2020 blev ju inte riktigt vad vi planerade
för eller förväntade oss. Nästan alla evenemang fick ställas in eller genomföras i
väldigt begränsat format! Vårfest, Valborg, Jazzkväll och Höstfest ställdes in.
Även om midsommarstången kläddes
och restes på plats blev det ingen dans
kring stången som det brukar – trist!
Trots alla hinder och restriktioner har vi
inte legat på latsidan utan försökt göra
det bästa av situationen.
Redan tidigt på året gjordes fantastiska
insatser i skötselområde 2 inom Magnarps Strandmarker. Klapperstensfält
och gläntor frilades och sikten mot havet
öppnades upp från Skåneleden och Magnarpsvägen.
Strandstädningen från Magnarps Skog
till Vejby Udde genomfördes som vanligt
i samarbete med hamnföreningen medan Sandgårdens Skafferi sponsrade med
förmiddagsfika och Bjäre Fisk & Skaldjur
bjöd på fisksoppa till lunch. Ängelholms
Kommun bidrog som vanligt med att ta
hand om allt skräp som kom fram vid
städningen.
Tre bänkar i dåligt skick och i stort behov
av renovering vid Magnarps Strandväg, i
hästhagen och vid Magnarpsvägen iordningställdes till glädje för alla på promenad längs stränderna.
Under försommaren invigdes en ny grillplats vid Stora Badstrand

LONA projekt ”Magnarps Strand” med
Intresseföreningen som initiativtagare
var ett av de lokala naturvårdsprojekt
inom Ängelholms Kommun som godkändes av Länsstyrelsen. Projektet finansieras genom bidrag från Länsstyrelsen
och Ängelholms kommun. MIF bidrar
dels finansiellt men huvudsakligen med
ideellt arbete.
För att förbereda och möjliggöra djurbete med får och getter röjdes sly och
buskar innan fårstängsel kom på plats i
början av augusti. Får och getter följde
sen upp arbetet och betade inom området under sensommaren för att komma
tillbaka i vår.
Ved och flis från röjningen togs tillvara
och ca 350 st 40 liters säckar ved såldes
medan flisen lades ut på de mest vattensjuka delarna av skåneleden, där den
passerar genom det inhägnade området.
Under hösten genomförde vi en mycket uppskattad spökvandring i Magnarps
Skog, där vi bland annat träffade på en av
våra sedan länge saknade medlemmar.

Initiativet blev en fantastisk succé som
samlade ca 75 barn plus föräldrar som
svarade på frågor och gåtor i beckmörkret i skogen!
Styrelsen Magnarps Intresseförening
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Vad gäller parkering…
• Så var det för första sommaren p-förbud
i allén, vilket ökade säkerheten. Möjligen
har det på badsöndagar ”pressat upp” en
del parkering i anslutande gator. Vi får hålla ett öga på det.
• Så går det ännu inte att utvärdera hur
parkeringen i Röstisvägen påverkar
trafiken då det fortfarande pågår byggverksamhet. Dock konstateras att det
enda stället där det egentligen kommer
att gå att parkera, d.v.s i svängen, inte är
det mest lämpliga.

Dialogen med trafikingenjörerna på Ängelholms kommun har fortsatt med två möten
under året. Tyvärr har det inte kommit så
mycket ut av dessa då den kontaktperson
vi hade gick i pension vid årsskiftet 201920 och hennes efterträdare slutade sin anställning redan under hösten 2020.
Vad gäller gång- och cykeltrafiken…
• Så återstår målning av varningssymboler för korsande biltrafik. Detta ska vara
beställt av kommunens entreprenör och
skulle utförts innan vintern 2020, men…
• Så återstår frågan om hur förbättra utfarten från GC-vägen på Utsiktsvägen i
Röstisvägens förlängning. Kommunen
inser riskerna, men har inte kommit på
något bra sätt att markera dessa.
• Så fortsätter vi påpeka att standaren
på GC-vägen genom Magnarpsskogen bör höjas. Den blir kladdig då det
regnar och det tar lång tid innan trasig
belysning åtgärdas. Påfyllning med grus
har utlovats då det finns utrymme i
budgeten! Magnarpsskogen måste vara
det säkra och trygga alternativet, så att
inte trafiken flyttar upp på Byavägen.

Trafikverket har tagit fram en plan för
flyttning av busshållplatsen vid Magnarps
skola. Planen har varit på samråd och definitivt beslut om byggstart är inte ännu
taget, men kan bli tidigast hösten 2021.
Hållplatsen på den östra sidan av byavägen
kommer då att flyttas ca 50m norrut (mot
Sandgården) och kompletteras med ett
övergångsställe. Dessutom kommer en GCväg att anläggas på byavägens västra sida
fram till Sanatorievägen.
Vi hoppas få upp tempot i dialogen med
kommunens trafikavdelning och i genomförandet av de åtgärder som denna medför.
Kom gärna med synpunkter och förslag.
Janne Svensson / janne@jsk.se

Vad gäller biltrafiken…
• Så går det fortfarande för fort på Magnarps Byaväg. Vad vi gemensamt
kan göra åt frågan är att hålla hastighetsgränserna och hålla i minnet
att en så kraftig ökning som från 40 till
60km/tim på sträckan från skolan till
Björkhagsvägen kortar bara körtiden
med en minut!
• Så fortsätter vi att ha en dialog kring
åtgärder på Magnarpsvägen. Det är
önskvärt med en avskiljning av en yta
för GC-trafik och med någon åtgärd för
att hålla nere farten på den långa rakan.
Här samlas cyklister på Kattegattleden,
promenerande med barnvagnar och
barn på väg till badet med biltrafiken i
samma körfält.
En trafikmätning kommer att ske under sommaren. Vi har framfört önskemål om att det
sker såväl i allén som mitt för heden.
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Om invasiva arter
Att vi idag har problem med så kallade
främmande arter med sådan livskraft
och spridningsförmåga att de konkurrerar ut arter som vi ser som mer ursprungliga eller inhemska, även om alla
arter har invandrat på eget sätt eller
med människans hjälp, kan väl ses som
misstag i arbetet att skaffa oss odlingsvärda och vackra park och trädgårdsväxter. Även handel och kommersiell
odling har naturligtvis bidragit.
Jakten på odlingsvärda nytto- och prydnadsväxter har pågått sedan de första bofasta människorna började odla
jorden för cirka 5800 år sedan. De växter som tidigare fanns i Skåne var spontana invandrare som följde inlandsisens
avsmältning och därmed klimatförbättring. Med den vetskapen kan man lugnt
ställa frågan; vilka växter skall räknas
som inhemska, vilda, ursprungliga, riktiga skånska växter. Naturligtvis är de flesta introduktioner lyckade och endast ett
fåtal av de cirka 10000 arter som införts,
varav cirka 7000 odlas för nytto- eller
prydnadsändmål, har blivit problem.
Problemen är de som idag diskuteras och
bekämpas som invasiva arter. Exempelvis
vresros, parkslide, björnloka, kanadensiskt gullris med flera i en lista som säkerligen kommer att utökas. Att man en gång
sett ett värde i dessa växter är också helt
klart och att man då inte såg faran med
spridningen. Många arter har varit stora
artiklar för plantskolor och fröhandel och
finns fortfarande att köpa.
Under de första 4000 åren av växtinvandring är antalet arter få men tittar vi
på de senaste 1000 åren kan vi se olika
perioder av växtintroduktioner. Den första viktiga perioden sammanfaller med
klostrens etablering och munkar och
nunnors idoga arbete med grönsaker och
medicinalväxter. Kirskål infördes då även

Vresros

om man nu har konstaterat tidigare förekomst. Andra exempel från klostertiden
är ramslök, purjolök, surkörsbär, morot,
palsternacka och pestskråp. Den senare
som ett medel mot dåtidens pandemi,
digerdöden.
En andra stor period av växtintroduktion
kommer i och med de stora sjöfararnas
upptäcktsresor från 1500-talet och fram
till Linnes 1700-tal. Här kom många av de
östasiatiska växter vi idag odlar. Växter
från Kina, Japan, östra Sibirien och koreahalvöns bergstrakter har ofta en härdighet och krav på klimat som gör dem
lättodlade i Europa, och många sprider
sig också lätt i vårt klimat.
Under senare tid har viss växtinvandring skett genom våra turistresor, men
mera genom handeln med växter och
naturligtvis pågår efterforskning för att
finna värdefulla arter.
Kanske för att korsa fram nya och bättre
nyttoväxter. Forskningen har ju också
bidragit med 10- 20 tusen arter eller sorter utöver de 17000 som nämnts tidigare.
Växter som lätt sprider sig, med både
frön och utlöpande rötter är bland dem
som idag är invasiva arter och exempel
på de misstag som gjorts vid val av växter. När jag började i trädgårdsyrket på
60-talet var Rosa rugosa, vresros, den
största artikeln i plantskolorna. Den planterades som häckväxt och i buskage i villaträdgårdar och parker och den sattes
i tusental på havsstränder för att binda
sanden och skydda klitter. Parkslide var
mer en kuriosaväxt som intresserade
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Björnloka

Kanadensiskt Gullris

planterade för dess förmåga att på en
sommar växa upp till 2-3 meters höjd och
blomma. Detta berättades till exempel i
Norrvikens guiderunda, där man kunde
se den längst ner i Japanska trädgården.

Parkslide

slå rot på nedliggande grenar. I England
finns problemet och röjningar har utförts
i många år. Om man tänker på hur mörkt
och helt fritt från annat växtliv det är i ett
stort rododendronbuskage inser man vad
oönskad utbredning av främmande arter
kan åstadkomma.

Det kan vara svårt inse att en växt är direkt
skadlig för vår vilda flora och även svårt att
dra gränsen mellan den vilda floran och de
skadliga, invasiva arterna. Älskade växter
som lupin och cotoneaster sprider sig i
områden där vi hellre sett ljung, backsippa och brakved, är dagens verklighet, och
fler växter kommer säkerligen med på listorna. Kanske en växt som Rhododendron
blir problem i vissa områden, den sprider sig lätt över stora områden genom att

Litteraturhänvisning: ”Floran i Skåne arterna och deras utbredning”; speciellt
artikeln ”Kultur och trädgårdsväxter i naturen – kulturhistorisk botanik” av Kjell
Lundquist.
Svenska och engelska naturvårdsorganisationers hemsidor.
Uno Hagström

Ny Mäklarfirma!

Med 35 års erfarenhet av fastighetsmarknaden i Nordvästra Skåne
och tusentals affärer genom åren.
Med lokalkännedom, stort kontaktnät och engagemang förmedlar jag
villor, fritidshus och bostadsrätter.

Fasta arvoden
Villor och fritidshus 39.000 kr
Bostadsrätter 29.000 kr

www.qvarnerup.se - ulf.kvarnerup@gmail.com - 0705-776472
Magnarps Byaväg 182, 266 55 Vejbystrand
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Status LONA Projekt ”Magnarps Strand”

Projektets omfattning och genomförande
”Ett mindre bestånd av vresros röjs med röjsåg i kombination med ryckning av vresrosruggar, varefter besås
med gräs som underhålls med frekvent klippning under
växtperioden.”
Status januari 2021; Vresrosbeståndet borttaget och
området besått med gräs
”I det vassbevuxna området omedelbart öster om stranden utförs småskalig vårbränning på samma sätt som var
kutym under 1950-, 60- och 70-tal”
Stats januari 2021: Planerad röjning och bränning under våren
2021. Bränningen väderberoende
”Delar av området stängslas för djurhållning för att skapa och
bibehålla ett öppet strandnära hedlandskap. Det
bestånd av asp som under senare år spritt sig längs gränsen
mot Magnarps Skog röjs och stengärdsgården friläggs medan
återväxt och uppkomst och spridning av nya rotskott hindras
med hjälp av betesdjur”
Status januari 2021: Röjning och stängsling genomförd. Får
och getter betade inom området under augusti/september. Underhållsarbete stängsel planeras under april för att ha betesdjur tillbaka under maj/juni

2014 den 2 maj slog vi upp portarna till
vår lilla klinik för första gången. Vi, det
var Åsa, veterinär, som äger kliniken
och Monika, leg djursjukskötare. Vår
dröm var att skapa en liten personlig
klinik där ditt djur ska kunna känna sig
tryggt och hemtamt och där du som
djurägare alltid ska kunna lita på att du
blir bemött med respekt och ärlighet.
Målet var att trots det lilla formatet
kunna erbjuda vård av hög kvalitet enligt de senaste rönen.

Tillsammans har vi stor kompetens och
erfarenhet med spetskunskaper inom
kirurgi, tandoperationer, klåda, allergi,
magtarmbesvär, endokopering, öronproblem.
Vi tänker fortsätta vara en fristående
privatägd klinik där du alltid får välja
vilken av oss ni vill träffa vid ert nästa
besök.
Vi hälsar våra kära djur med djurägare
varmt välkomna och ser även framemot att få lära känna nya!

Idag är vi tre veterinärer, en konsulterande veterinär, 2 legitimerade
djursjuksköterskor, en djursjuksköterska och en receptionist.

Ängelholm
0431 – 44 92 60

Västra Karup
0431 – 44 92 70

Laholm
0430 – 128 15

Örkelljunga
0435 – 500 62

Hugingatan 6

Klockarebrovägen 2

Industrigatan 44

Hallandsvägen 5

Åsa, Martin, Elise, Johannes, Monika,
Åsa E, Linda och Hilda
0431-37 10 00
Vardagar 8-17

Elinstallationer och service för hem och företag!
www.eltjanst.nu
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Magnarp 61:1 ”Vandrarhemmet”

I början på 1900-talet bodde Otto och
Hanna Svensson i det röda huset som
ligger alldeles invid Magnarps Strandväg.
På 1930-talet byggde deras son Julius
den huvudbyggnad på fastigheten som
han sedan tillsammans med hustrun Klara drev som ”Magnarps Pensionat”. Klippans Läderfabrik köpte fastigheten 1944
och utnyttjade den som ”semesterhem”
för sina arbetare – tjänstemännen fick
hålla till i Viken - fram till 1989 när det
såldes till Ängelholms kommun.
Kommunen drev vandrarhemmet i egen
regi innan ägarskapet överfördes till Ängelholms Näringsliv och hyrdes ut.
I samband med att kontraktet med arrendatorn löpte ut på hösten 2016 såldes
fastigheten och verksamheten har sedan
dess legat nere.
Nu stundar emellertid ljusare tider för det
gamla pensionatet!
Nya ägare till gamla vandrarhemmet
I mitten av december blev det officiellt
att Magnarpsborna Sofia och Magnus
Palmér var nya ägare till vandrarhemmet som nu byter namn till Magnarp
Strandbad.
Innan vi börjar diskutera parets framtida
planer för denna anrika fastighet måste
vi gå 15 år tillbaka i tiden för det var redan då de började prata och drömma om
att en dag kunna driva verksamhet på en
liknande plats.
- Magnarp har ju varit vårt smultronställe under sommaren i mer än 20 år och

varje gång som vi gått förbi gamla vandrarhemmet har vi alltid sagt att en dag ska
vi ta tag i en liknande verksamhet, säger
Sofia. Att det sen skulle bli just det gamla
vandrarhemmet var en ren tillfällighet.
Efter ha sett hur vandrarhemmet stått tomt
och läst om alla turer som följt efter planerna som presenterats tog paret kontakt med
dåvarande ägarna Falvir AB under sommaren 2020 och en dialog inleddes.
- Vi klickade direkt med Måns Månsson
på Falvir och presenterade vår vision samt
tidsplan för Magnarp Strandbad. Måns var
mycket mån om att det skulle bli en bra
framtida lösning för oss samt alla boende
i Magnarp och han ville verkligen att det
skulle ske något positivt, berättar Magnus.
En sjuk start
Men starten blev inte som paret hade
tänkt sig. Dagen efter de skrev på papperna insjuknade Magnus i Covid-19 och
några dagar senare låg hela familjen nerbäddade i denna sjukdom.
- Det var verkligen inte den starten vi
hade sett framför oss och planen med
hur vi skulle informera alla boende i närheten fick göras om helt, säger Sofia. Eftersom vi själva bor här och värnar om
denna fantastiska plats är vi väldigt måna
om att skapa en verksamhet som passar
in och harmoniserar både ur miljö samt
hållbarhetsynpunkt.
Framtida planer
Tanken är att verksamheten med uthyrning av semesterboende som senast bedrevs i fastigheterna ska fortsätta, dock i
en lite annorlunda form.
- Kraven har ju ökat både från konsumenter samt myndigheter och det var
tyvärr mycket som var eftersatt på det
gamla vandrarhemmet. Vi kommer inte
bedriva ett renodlat vandrarhem och
hyra ut enbart rum utan vår tanke är att
erbjuda mindre lägenheter med självhushåll. Vi tror man kommer se en ökad efterfråga för denna typ av boende nu med
pandemin då vi tyvärr inte kan umgås på
samma sätt som innan, berättar Sofia.
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Värna om arvet
En viktig del av parets vision är att omfamna arvet och att alla byggnader ska
stå kvar samt restaureras. Det innebär
även att Sofia och Magnus tagit beslut
om att låta restaureringen ta den tid som
behövs och har delat in detta arbete i olika etapper för att kunna öppna upp en
del av verksamheten redan till våren/
sommaren. Utöver restaureringen läggs
det ner stort arbete med att få anläggningen godkänd för de krav myndigheter
ställer samt de tillstånd som krävs.
- Vi fick ta tag i de mest akuta problemen direkt då det regnade in i några av
husen och just nu restaureras den äldsta
byggnaden ( närmast havet ) som legat
här sedan 1890-talet. Nu har vi fokus
på den byggnaden tillsammans med
”Bungalowen” som ligger lite längre bak
på området. Det är så intressant att gå
igenom äldre bilder och t.ex upptäcka att
den idag vita byggnaden med veranda
som alla starkt förknippar med platsen
egentligen varit gul när den byggdes, säger Magnus.
Restaurang inte i planen
Det är inte planerat någon permanent
restaurang eller liknande verksamhet nu
i första skedet utan fokus ligger helt på
att skapa semesterboende.
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- Vi tycker det finns så många lokala
aktörer som vi istället kommer försöka
skapa ett tajt samarbete med. Här finns
ju både restaurang, skafferi samt den
så omtyckta brödbilen. Dock har vi fått
väldigt många som kontaktat oss och är
intresserade att bedriva sin verksamhet
i några av husen, men inga beslut har
tagits informerar Magnus.
Lokal stöttning
Det är redan väldigt många som vill boka
boende till sommaren och mottagandet
av nyheten att gamla vandrarhemmet
ska leva upp igen har varit positiv. Sedan
det blev officiellt med förvärvet har Sofia
och Magnus blivit överväldigade av all lokal support de fått.
- Vi visste ju inte om magnarpsborna
skulle ta detta som en välkomnande nyhet
men vi är så enormt tacksamma för allas
engagemang och stöttning vi fått hittills.
Samarbetet med alla i byn är en mycket
viktigt pusselbit i vårt arbetet för att kunna
skapa vår vision för Magnarp Strandbad En upplevelse för alla sinnen med minnen
för livet, avslutar Sofia och Magnus.
Vilka är vi?
Sofia, 44 år och jobbar som E-handelschef
på Ten Points. Magnus, 43 år och jobbar
som Brand Manager på Dogman.
Barnen Almi 13 år, Valte 10 år samt Ino
7 år. Hunden Hilda

Magnarps Strandmarker
2019 gjorde Magnarps Intresseförening
och Ängelholms Kommun en överenskommelse att Magnarps Intresseförening kunde bidra med viss underhållsskötsel inom naturvårdsområdet, speciellt
inom områdets södra delar.
Under januari/februari engagerade sig
ett antal av föreningens medlemmar
i samråd och samverkan med Ängelholms Kommun i att öppna upp ett
antal gläntor inom området, frigöra
klapperstensfält, röja stigar och rensa
skräp.
Engagemanget från föreningens medlemmar var fantastiskt och mellan 15
och 30 medlemmar deltog i arbetet
under ett antal lördagar under vintern.
Tack alla som ställde upp!
Under våren och sommaren har efter
en viss utökning av området i norr betesdriften med får och getter fortsatt
inom reservatets norra delar medan
underhållsarbetet i övrigt, dels för att
inte störa fågel- och insektsliv men
framför allt i avvaktan på en inventering av fåglar, insekter och växter som
bedömts som önskvärd som underlag
för att kunna ta ställning till områdets
fortsatta utveckling och de åtgärder
som är lämpliga i fortsättningen.
Fåglar

Totalt påträffades 50 arter varav 18
rödlistade, naturvårdsarter eller arter
med visst signalvärde

buskskvätta
drillsnäppa
ejder
gravand
gråtrut
grönfink
gulsparv
havstrut
hämpling

kråka
rödbena
rödstjärt
stenskvätta
storspov
svärta
tofsvipa
ängspiplärka
ärtsångare

Kärlväxter

Kärlväxterna omfattar örter, buskar och
träd, och utgör därmed i regel den dominerande delen av vegetationen på
land och i sötvatten.
195 arter noterades vid tre olika fältbesök under sommaren. Från artportalen och andra databaser var 224 kärlväxtarter kända mellan 1 januari 1980
och 20 september 2020. Av dessa tidigare kända fynd kunde 133 arter inte
återfinnas vid sommarens inventering.
Många av dessa samt ytterligare nya
förekommer säkert inom området men
har antingen varit svårbestämda eller
så sällsynta att dom missats.
Beteshagens grässvål var på många håll
millimeterhög och många arter sannolikt tillfälligt bortbetade. Ett antal arter
kan dessutom ha försvunnit från området som en följd av de stora förändringar som skett, först genom igenväxning
och senare genom röjning och bete.

Välkomna till oss!

Ytterligare information om sommarens
inventering finns på Ängelholms Kommun hemsida.
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Haragården		
Tänk om Haragården själv kunde berätta sin
historia! Det finns så mycket som inte finns
nedtecknat eller sammanställt om Haragården och Magnarps historia. Vi får lita
till den muntliga tradition som förts fram
av tidigare släktled härstammande från
Haragården och glädjas åt all information
som samlats av Ella Johansson i ”Boken om
Magnarp”.
Det är en berättelse om hur man försörjt
sig genom att förena lantbruk och fiske och
sjöfart. Det speglar också utvecklingen från
ett fattigt bondesamhälle fram till dagens
samhälle, där jordbruksmark med naturskön belägenhet i ökande takt omvandlas
till villatomter.
Vår historia börjar med Strandgården, som
bestått av 5 gårdar, alla kallade Strandgården 5. Två av dem finns kvar idag (östra och
västra). De flesta gårdarna i byn har under
åren tillhört Strandgården antingen genom
ägande eller giftermål och ägandet finns
dokumenterat sedan omkring år 1700.
1794 ägdes gården av Klemmed Nilsson.
Hans son Nils Klemmedsson byggde Haragården 1840 till sin son Johannes Nilsson.
Johannes blev änkling och på 1870-talet
övertogs gården i sin tur av hans äldste son
Nils Petter, som flyttade in med sin hustru Josefina från Vejby. Josefina blev snart
änka med två små barn, Sigfrid och Anna,
och fick ansvaret för att sköta Haragården. I
släkten fanns hennes ingifte svåger Lorens,
född 1846, änkling sedan 1879, som utbildat sig till sjökapten med egen skuta och
stenhuggerier i Halland och Bohuslän. Han
bodde på en från Haragården avstyckad liten gård, som då hette Solbackahem (och
idag heter Sjungaregården), med sina två
barn, Netzler och Alma. Josefina och Lorens gifte sig 1884 och Lorens flyttade då
in på Haragården, medan Josefinas svärfar
Johannes (som också var Lorens morfar),
också kallad ”Haragubben”, flyttade till Solbackahem. Josefina och Lorens fick tre barn
tillsammans, Johanna (kallad Hanna) född
1886, Bror, född 1895 och Ester, född 1898,

så där var ”mina barn” och ”dina ungar”
och ”våra barn”, totalt sju stycken. År 1907
blev ett intensivt år för Josefina, då hon det
året ordnade bröllop för två av sina döttrar
och begravningen av den gamle Johannes,
som dog det året, 90 år gammal.
Haragåden var en för bygden stor gård på
180 tunnland (enligt uppgift), innefattande även Bäckagården (idag riven) och Solbackahem; markerna sträckte sig från gränsen till Vejbystrand i väster, österut osäkert
men troligen till nuvarande Utsiktsvägen.
År 1903 revs den 1840 byggda mangårdsbyggnaden på Haragården och en helt ny,
större byggnad uppfördes. Under ombyggnaden bodde Josefina och Lorens (när han
inte var på sjön) och barnen hos Johannes
på Solbackahem. Bebyggelsen på Haragården bestod av flera hus, som låg samlade
och skapade en kringbyggd gård bestående
av den 1903-04 nyuppförda mangårdsbyggnaden, som fortfarande finns kvar, häststall, ko-, gris- och fårladugård, hönshus
(som fortfarande finns kvar), en bod (som
finns kvar) samt en stor logbyggnad.
1920 dog Lorens. Josefina, som då var 61
år, överlät Haragården till sin och Lorens gemensamma son Bror, men han klarade inte
skötseln så bra, så efter något år återtog
hon gården. Josefina dog 1927 och gården
övertogs då av hennes och Nils Petters son
Sigfrid. Solbackahem hade man då sedan
en tid hyrt ut till ”badgäster”, som börjat
komma till Magnarp på somrarna. Sigfrid
sålde Solbackahem till en operasångare,
varefter gården döptes om till Sjungaregården. Sigfrid byggde också ett litet hus åt sig
själv i backen nedanför Haragården.
Några egentliga vägar fanns inte på ägorna.
Lorens anlade det som föregick dagens Utsiktsväg, dock med en något annan sträckning och Sigfrid den vackra kustvägen till
Vejbystrand.
Sigfrid och hans hustru Alma fick inga barn,
men hade en fosterdotter, Ebba Karlsson,
som så småningom övertog huset i backen
nedanför Haragården.
Sigfrid sålde Haragården i början av
1940-talet till fru Gotton Trapp född von
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Horn av Rantzien en adelssläkt med rötter i
Nordtyska Pommern.
Detta innebar slutet för släkten Klemmedssons historia på Haragården.
Gotton Trapp drev aldrig själv jordbruket på Haragården utan arrenderade ut
det. Hon byggde ett nytt hus åt sig strax
intill den stora logen där hon bodde, inledningsvis tillsammans med sin mamma.
Hon sålde tomter till sommargäster, men
med hennes för sin tid ovanligt stora miljöengagemang ville hon bevara det havsnära
området som idag är naturreservatet Magnarps Strandmarker obebyggt.
I början av 1970-talet sålde Gotton Trapp
gårdens jordbruksmark till ett byggbolag
och det gav upphov till den villabebyggelse
som idag finns på Haragårdsområdet.
Den modena tiden gjorde nu sitt intåg,
jordbruket gick inte längre att leva på, ladugårdsbyggnaderna revs, mangårds-byggnaden bebehölls men lämnades åt sitt öde.
Av en lycklig slump fick jag, Boel Flodgren,
min man och våra två små barn, hyra Haragården som sommarbostad år 1973 och
sedan under fler somrar därefter. Vi blev
goda vänner med Gotton Trapp och i slutet
av 1970-talet blev min familj lyckliga ägare till vad som då återstod av Haragården,
en mangårdsbyggnad, som vi sedan dess
ägnat mycket tid och omsorg för att bevara
och ställa i ordning.
Boel Flodgren/Pernilla Blix

Systrarna

Vejbystrands
vandrarhem / b&b

Skogsvägen 37 I 266 54 Vejbystrand
www.vejbystrandsvandrarhem.se
0431 45 30 50
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Adept Collaction
har levererat över
300 000 sittplatser

Adept Collection i Magnarp grundades
1994 av Janeth och Christer Lindqvist
och etablerade sig i Ängelholms City på
Skolgatan.
Redan 1999 flyttade verksamheten
till större lokaler i delar av dåvarande
Kaltoplasts lokaler på Haragårdsvägen
45 bara några hundra meter från ägarnas
bostad vid Magnarps Hamn.
Många kanske undrar ”Vad håller man på
med på Adept Collection”
Företaget utvecklar och marknadsför Teleskopiska läktare samt stolar för teatrar,
konserthus, kongresshallar, universitet,
kulturhus etc.

Under de senaste åren har vi försett ex.
vis Aros Congress Center i Västerås, Universiteten i Oslo och Bergen, Aula Medica
på Karolinska Institutet, Electrolux Huvudkontor, Nya Karolinska Sjukhuset, Spotify,
Cirkus alla i Stockholm samt Lorensbergsteatern och Konserthuset i Göteborg.
Runt Ängelholm/Helsingborg har vi installerat Konsertsalen i Dunkers Kulturhus,
”Ormgropen” i Ängelholms Stadshus och
Lilla Salen i Konserthuset i Helsingborg.
Adept Collection är representant för det
slovenska företaget ELAN Inventa, som
tillverkar teleskopläktare. En produkt
med stor utvecklingspotential, och Adept
Collection har hittills installerat ett 50-tal
projekt med denna typ av läktare.
Adept Collection omsätter drygt 30 miljoner kronor per år och har 5 anställda
varav en är stationerad i Norge.
Vi utvecklar produkterna men all tillverkning sker i Slovenien via företagen ELAN
Inventa och Auditorium sc

Aktuellt i Magnarp med omnejd
Magnarps Hamn
Under 2020 har Ängelholms Kommun
genomfört uppdaterings- och underhållsarbeten i Magnarps Hamn
Dels har den västra piren förstärkts genom injektion av betong mellan stenblocken och dessutom har bryggan
mot norr som ersatts med en robust
brygga som tveklöst kommer att stå
emot framtida höst- och vårstormar.
Underhållsarbetet fortsätter nu under innevarande år med förstärkning
och eventuell förlängning av den östra
träbryggan samt installation av Y-bommar för säkrare förtöjning.
Tidplan för uppgradering av östra piren
och pirhuvudet är inte fastlagd i skrivande stund.

Just nu är vi engagerade i Kulturhuset
Sara i Skellefteå. Under våren 2021 skall
vi leverera 1 421 fåtöljer och 3 teleskopläktare. Kulturhuset som är 20 våningar högt blir norra Europas högsta
byggnad helt i trä.
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Vejby Trä informerar
From 1:a februari är Vejby Trä sålt till
Optimera! Idag firade vi med extra tjusig och god tårta!
Sven ser fram emot att koppla av.
Vi andra kommer arbeta vidare i Optimeras regi!
Hummerhuset informerar
Nu är vi på gång med flytten till ICA
Vågen i Vejbystrand. Nu jobbas det febrilt på att bygga färdigt köket som vi
hoppas står färdigt i början av Mars.
Det blir ett roligt och intressant samarbete med Jonas och Johanna. Vi
kommer att lägga upp fortlöpande vad
som händer!
Öppnar under Mars 2021

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.

♣ Christian Svenssons
glashytta 10 % rabatt

www.bjaremaskin.se

♣ 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 %

Medlemskap
Medlemskap Medlemmar i föreningen
är fastighetsägare och bostadsrättsinnehavare i Magnarp och andra med
rötter eller andra intressen i byn. I
Magnarp finns det ca 1000 invånare
trots de senaste årens kraftiga exploatering och expansion. Sammantaget är
uppskattningsvis hälften av Magnarpsborna direkt eller indirekt engagerade
i föreningen.

Medlemsförmåner
Mot uppvisande
av medlems* uppge kto
nr 533251
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.

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 2021 är 150 kronor

• Bjurfors - Låt oss värdera din
bostad och få en fri lunch för
två hos Bjäre Fisk & Skaldjur
• Flügger färg
20 % på alla varor
uppge kto nr 533251 vid köp

Medlemskort
Medlemskortet gäller för kalenderåret
2021. Medlemskort distribueras efter
betalning av årsavgiften till föreningens konto.

• Flygmuseet
kom 2 betala för en

Engagemang
Vi välkomnar gamla och nya medlemmar att engagera sig i föreningens aktiviteter och komma med förslag och
synpunkter.
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Ta första steget mot
en lyckad försäljning.
Träffa mig.
Oavsett vilken bostad du säljer så är din mäklare
avgörande för en lyckad affär. Vi på Bjurfors
har kunskapen, verktygen och engagemanget för
att ge dig maximalt betalt för din bostad, och
ett bättre utgångsläge till nästa. Är du redo för
ett nytt steg? Ta det tillsammans med mig.
boka
en värdering!
jag bjuder på
lunch för 2
på bjäre fisk &
skaldjur
anna kylesten johansson
0431-47 40 23 | anna.kylesten@bjurfors.se
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