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22 oktober Höstfest 
  1830 hos Bjäre Fisk & Skaldjur

29 oktober Spökvandring  
  1730 grillar vi korv och går på spökvandring vid Hultabryggan

8 november Tjejkväll
  1830 i samarbete med Bjäre Fisk & Skaldjur

17 november  Gubbakväll
  1830 i samarbete med Bjäre Fisk & Skaldjur

27 november  Julgran  
  0000 Julgranen tänds på hamnplan

10 december  Tjejkväll/Julklappsspel
  1830 i samarbete med Bjäre Fisk & Skaldjur 

8 januari  Julgransplundring 
  1400 dansar vi ut julen på hamnplan

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 2022
Planeringen för 2022 års aktiviteter är preliminär och kan bli föremål för 
uppdateringar.

30 mars  Tjejkväll
  1830 i samarbete med Bjäre Fisk & Skaldjur

31 mars  Gubbakväll
  1830 i samarbete med Bjäre Fisk & Skaldjur

2 april  MIF vårfest 
  1830 hos Bjäre Fisk & Skaldjur 

9 april  Strandstädning  
  I samarbete med hamnföreningen, bysamfälligheten och  
  Ängelholms kommun. Samling vid hamnen 0900 

30 april  Valborg
  1900 Magnarps Hamn

11 maj  Tjejkväll
  1830 i samarbete med Bjäre Fisk & Skaldjur

12 maj  Gubbakväll   
  1800 i samarbete med Bjäre Fisk & Skaldjur

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

24 juni   Midsommar  
	 	 Traditionsenligt	midsommarfirande	vid	Magnarps	Skog.	 
  Dansen börjar 1400

16 juli  Jazzkväll  
  1800 underhållning med Vikens Storband på hamnplan

24 september Tipspromenad 
  I samarbete med Magnarp Strandbad

5 oktober Tjejkväll
  1830 i samarbete med Bjäre Fisk & Skaldjur

6 oktober  Gubbakväll 
  1830 i samarbete med Bjäre Fisk & Skaldjur
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Styrelsen 2022

Ordförande Leif Johansson leif.johansson@magnarp.com
Vice	ordförande	 Fia	Göransson	 fia.s.goransson@gmail.com	
Sekreterare Ulf Kvarnerup ulf.kvarnerup@gmail.com
Kassör	 Birgitta	Gyllenör	 bgyllenor@gmail.com
Ledamot  Torgunn Hagström torgunn45@gmail.com
Ledamot Magnus Palmér m.palmer@me.com
Ledamot Johanna Sempert  johanna@sempert.se
Ledamot Ingrid Andersson ingrid.andersson@bjarenet.com
Suppleant Angelica Persson angelicapersson76@gmail.com
Suppleant Lennart Hägelmark lennart_h@hotmail.se
Suppleant	 Boel	Flodgren	 boel.flodgren@har.lu.se

Revisorer 2022
Revisor		 Håkan	Eriksson	 hakan.eriksson@bjarekraft.se
Revisor Dick Svensson dick.svensson@202950.se 
Suppleant  Samuel Herthelius samuel.herthelius@gmail.com

Valberedning 2022
Sammankallande Ulf Olausson ulfolausson@icloud.com
 Ulf Sempert ulf@sempert.se
	 Bengt	Lundqvist	 bengtimagnarp@outlook.com

Festkommitté 2022
Ordförande Torgunn Hagström torgunn45@gmail.com
Ledamot Anna Kylesten Johansson anna.kylesten@bjurfors.se 
Ledamot Ingela Stjernqvist bjk009771@bjarenet.com
Ledamot Evelin Senniksen evelin@senniksen.se
Ledamot Eva Bogren eva.bogren57@gmail.com
Ledamot Ulla Josefsson eiberth@telia.com
Ledamot Syrene Hägelmark

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

Styrelsen har ordet

Även	 2021	 blev	 ett	 är	 som	 till	 stora	
delar präglades av den alltjämt pågå-
ende	pandemin	även	om	de	lättnader	
i	restriktioner	som	gradvis	 införts	un-
der	 året	 medfört	 att	 våra	 aktiviteter	
i	 föreningen	efter	hand	kunde	återgå	
till	en	mer	normal	nivå.

Den	 sedvanliga	 vårfesten	 fick	 tyvärr	
ställas in medan vårstädningen av 
stränder och hamnområde kunde ge-
nomföras som normalt i samarbete 
med hamnföreningen med 
benäget bistånd från 
Sandgårdens Skaf-
feri och Bjäre Fisk 
& Skaldjur som 
ställde upp med 
förmiddagsfika	
och	 fisksoppa	
till	lunch.	Äng-
elholms Kom-
mun tog som 
vanligt hand 
om skräpet.

Valborgsmässoel-
den tändes som van-
ligt medan våren väl-
komnades utan tal och sång.

Rosvandringen hos Björn och Lillemor 
samlade	fler	deltagare	än	vanligt	

Midsommarfirandet	 förlades	 till	
stranden vid Magnarps Skog dels på 
grund	 av	 att	 restaureringsarbete	 av	
gräsmattan	 vid	 hamnplan	men	 fram-
för	 allt	 för	 att	 undvika	 riskerna	 med	
trafik	på	Magnarpsvägen	och	midsom-

marfirande	barn.	Den	nya	placeringen	
blev	mycket	 uppskattad	 och	 kommer	
att	användas	i	fortsättningen			

Jazzkvällen med Vikens Big Band kun-
de trots en pinande och kylig västan-
vind	genomföras	till	allas	belåtenhet.	
Tyvärr	 förde	 den	 kyliga	 aftonen	med	
sig	att	publiken	droppade	av	och	bara	
ett	fåtal	orkade	motstå	kylan	och	hålla	
ut	tiden	ut.

Höstfesten	 med	 tyroler-
tema	 blev	 jättelyckad	

med många delta-
gare som tagit 

temat på allvar 
och kom upp-
klädda i tyro-
lerinspirerad 
utstyrsel.

Årets kanske 
mest uppskat-

tade arrange-
mang blev nog 

spökvandringen i 
Magnarps Skog som 

samlade närmare 300 
deltagare	 som	 fick	 svara	 på	

frågor och gissa gåtor i den spöklik-
nande skogen där allehanda mer eller 
mindre	 skämmande	 figurer	 dök	 upp	
på de mest oväntade ställen.

Nu	 ser	 vi	 fram	 emot	 ett	 fantastiskt	
2022 med nya arrangemang, upptåg 
och insatser för allas glädje och trivsel
 
Styrelsen Magnarps Intresseförening
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Vejby IF startade redan i slutet på sex-
tiotalet	 med	 en	 årlig	 sommarloppis	
som	vi	hade	fram	till	2002,	då	starta-
de vi Rondellen som är en verksamhet 
där	 vi	 hjälper	 långtidsarbetslösa	 ut	 i	
arbetslivet. Karin Folkesson startade 
detta	som	ett	EU-projekt	och	planera-
de upp hur verksamheten skulle se ut.

För	att	de	arbetslösa	skulle	ha	ett	me-
ningsfullt arbete startade vi en fast 
loppis där vi skapade många olika ar-
betsplatser	med	olika	arbetsuppgifter.	
Under	åren	har	vi	haft	ca	500	deltaga-
re	 varav	 många	 har	 fått	 arbete	 eller	
börjat studera.

Vi har under åren utvecklat verksam-
heten och idag har vi en loppis som er-
bjuder	många	 arbetsuppgifter	 och	 är	
en av de största i Skåne. Vi har ca 60 
000 besökare per år och vi får fantas-
tiskt	många	 lovord	 för	hur	fint	 vi	 har	

Vejby Loppis är Poppis
- En slogan som verkligen håller

arrangerat	 loppisen.	 Detta	 tack	 vare	
de anställda och deltagarna som gör 
ett	kanonjobb.

Vår verksamhetsansvarig Dan Johans-
son	fortsätter	kontinuerligt	att	utveckla	
verksamheten och därigenom ge delta-
garna	en	bra	arbetsplats	att	utvecklas	i	
samt	en	loppis	som	hela	tiden	förädlas.	

I samarbete med Ängelholms kom-
mun och arbetsförmedlingen har vi 
för	tillfället	 10	personer	hos	oss	 som	
arbetstränar och där vi handleder och 
försöker	skapa	dagliga	rutiner.	Vi	bju-
der på gemensam frukost och erbjud-
er	motion	av	olika	slag.

Våra	 öppettider	 är	 onsdag	 till	 lördag	
10.00-13.00, söndag 13.00-15.00 och 
torsdag kvällar 17.00-19.00.

Välkomna in hos oss på Vejby IF loppis 

 

Välkomna till oss! 
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Magnarps Byaväg
Trafiksituationen	på	Magnarps	Byaväg	
fortsätter	 att	 vara	 en	 källa	 till	 bekym-
mer.	 Efterlevnaden	av	den	hastighets-
reglering	 som	 gäller	 med	 40	 km/tim	
från	 Björkhagsvägen	 till	 Haragårdsvä-
gen	 och	 30	 km/tim	 förbi	 Magnarps	
Skola	fortsätter	vara	låg.	På	hela	sträck-
an	råder	blandtrafik	där	cykel	och	gång-
trafikanter	 är	 hänvisade	 till	 vägbanan	
tillsammans	med	motorfordonstrafik.
Där	blandtrafik	råder	bör	hastigheten	
inte	 överstiga	 30	 km/tim	 och	 antalet	
fordon	inte	överstiga	500	per	dygn.	

För	 ett	 antal	 fastigheter	 längs	 Mag-
narpsvägen	finns	inga	alternativa	väg-
ar	 för	 GC	 trafik.	 Vägen	 utgör	 också	
skolväg	för	barn	bosatta	längs	vägen.

Behovet av en etablering av en GC väg 
i	 anslutning	 till	 Magnarpsvägen	 har	
uppmärksammats	under	lång	tid	dock	
utan	 synbar	 reaktion	 från	 Vägverket	
eller kommunen.

Trafikintensiteten	 kommer	 dessutom	
att	öka	i	relativ	närtid	beroende	på	ut-
vecklingen av Vejbystrands skola och 
förskola	 med	 ett	 utökat	 antal	 elever	
och	med	tillfart	via	Haragårdsvägen.
Dessutom	 planerar	 kommunen	 att	
exploatera delar av Magnarp 6:9 (se 
”Aktuellt”)	vilket	kommer	att	medföra	
ytterligare	 fastigheter	med	tillfart	 via	
Magnarps Byaväg.

Med	nuvarande	utformning	med	bland-
trafik,	trånga	sektorer	och	avsaknad	av	
hastighetsnedsättande	 hinder	 och	 en	

ökande	trafikintensitet	utgör	Magnarps	
Byaväg en icke negligerbar olycksrisk. 

Magnarpsvägen 
Magnarpsvägens sträckning från 
Sandlyckevägen	 till	 Strandbackesvä-
gen kännetecknas av långa raksträck-
or och skymd sikt samt i den södra 
sträckan	 av	 tät	 bebyggelse.	 Ett	 antal	
fastigheter	har	sin	utfart	direkt	ut	mot	
Magnarpsvägen	 i	 flera	 fall	 där	 sikten	
är	 begränsad	 samtidigt	 som	 sidovä-
gar ansluter på de raksträckor -”hög-
fartsträckor”	 som	 finns.	 Hastighets-
reglering	med	 40	 km/tim	 gäller	 men	
efterlevs	 sällan.	 Sommartid	 är	 vägen	
livligt	 trafikerad	 med	 GC	 trafik	 såväl	
av	 cyklister	 som	 gångtrafikanter	 på	
väg	till	eller	från	badet	.	Till	detta	till-
kommer vandrare på Skåneleden som 
föredrar	att	använda	vägen	istället	för	
den mycket svårgångna leden mellan 
”parkeringen” och Magnarps Hed. 
Hastighetsnedsättande	 åtgärder	 har	
diskuterats	 med	 resultat	 ytterligare	
skyltning vid Magnarps Hed.
Sträckningen	från	Magnarps	Hamn	till	
Skogsvägen ingår i Ängelholms kom-
muns ”cykelplan 2015 – 2025”

Allén
Från	 Strandbackevägen	 till	Magnarps	
Byaväg	 gäller	 30	 km/tim.	 Sträckan	
kännetecknas	 av	den	pittoreska	 allén	
från Magnarps Hamn upp mot Mag-
narps	Byaväg.	I	ändarna	på	allén	finns	
övergångar mellan GC väg och Mag-
narpsvägen. Båda övergångarna utgör 
hög risk och incidenter är vanliga.

Trots	detta	har	Ängelholms	
Kommun varit tveksamma 
till	 att	 skylta	 och	 etablera	
formella övergångsställen 
för	 att	 reducera	 risken	 för	
allvarliga olyckor.

Trafiksäkerheten i Magnarp 2022

Magnarps Intresseförening förordar 
skyltning som övergångsställe i kom-
bination	 med	 upphöjd	 vägbana	 och	
avser	ytterligare	driva	frågan	till	en	ac-
ceptabel lösning.  

GC vägar
Korsning mellan väg med fordonstra-
fik	och	GC	väg	är	i	ett	antal	fall	att	be-
trakta som riskabla.

Situationen har påpekats för ansva-
riga inom Ängelholms Kommun som 
samtycker och utlovar åtgärd. Tyvärr 
kan vi efter månader och i vissa fall 
år konstatera att trots samsyn vidtas 
ingen åtgärd…

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

www.vejbystrandsvandrarhem.se
0431 45 30 50
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Magnarps Bysamfällighet 
– en sammanslutning med anor!

Bysamfällighet är en organisatorisk 
samhörighet inom by grundad på 
gemensamt ägande eller gemensam 
brukningsrätt av mark. Även friståen-
de samfällda fiske- och vattenområ-
den räknas som marksamfällighet.
En samfällighetsförening är en juri-
disk person som tilldelas ett organisa-
tionsnummer vid registreringen hos 
Lantmäteriet.

Redan år 1779 bildades Magnarps By-
alag vilket reglerades i Magnarps och 
Strandgårdens Byordning.
Mycket	var	annorlunda	på	den	tiden,	
Magnarp bestod av 6 gårdar.

No 1 ”Ludvigsgården”
No 2 ”Gammelgården” 
 (3 enheter)
No 3 & 4 ”Askgården”
No 5 ”Strandgården
No 6 ”Källgården”

Mycket lite av markerna var uppodla-
de och gårdarna låg väl samlade med 
sina ägor spridda inom byns områ-

de.	 Detta	 var	 tiderna	 före	 storskiftet	
1826	och	enskiftet	1839.	Vid	skiftena	
förändrades bilden och man försökte 
fördela	marken	så	rättvist	som	möjligt,	
samla	 respektive	 gårds	 mark	 för	 att	
underlätta	skötseln.
Dock	 skiftades	 inte	 all	 mark	 utan	 en	
del	mark	behölls	därefter	i	en	gemen-
sam eller samfälld egendom. Mycket 
av	 denna	 oskiftade	 mark	 utgör	 idag	
den samfällda mark som ägs av Mag-
narps Bysamfällighet.
I	anslutning	till	enskiftet	1839	övertog	
Magnarps Byalag ägandet, skötsel och 
avkastning från kronoskogen från sta-
ten	och	 ingår	därefter	 som	en	del	 av	
byns	oskiftade	mark.

Utöver	 den	 oskiftade	 marken	 fanns	
det	 också	 tillgångar	 som	 fortfarande	
idag, även om de kanske inte är lika 
viktiga,	utgör	gemensam	egendom.
Här kan nämnas tångtäkt som regle-
rades i tångförordningar 1832 respek-
tive	 1843	 och	 på	 sin	 tid	 var	 mycket	
viktig	för	de	 jordbruk	som	fanns	men	
som	 idag	 kanske	mest	 utgör	 ett	 pro-
blem under badsäsongen.
Vidare	 Magnarps	 Bys	 fiskevatten	 där	
det	 stipulerades	 att	 fiske	 med	 fast	
redskap var förbehållet strandägaren. 
Detta	ledde	så	sent	som	1937	till	rät-
tegång i Södra Åsbo och Bjäre Härads-
rätt	till	en	fällande	dom	som	året	efter	
fastställdes	i	Kungliga	Hovrätten.	
Den 10 september 1941 fastställdes 
ett	reglemente	som	stipulerar	hur	för-
valtning jämlikt lagen om förvaltning 

av bysamfälligheter 
och därmed jämförliga 
samfällda ägor och rät-
tigheter	med	avseende	
på samfälld mark samt 
den s.k. kronoplante-
ringen	till	Magnarps	By	
(Magnarp nr 1, 2, 5, 6, 
7 och 55 fastställt laga 
skifte	 den	 23	 oktober	
1841) skall skötas. Reglementet gäller 
fortfarande	i	tillämpliga	delar.	

Magnarps Bysamfällighet idag
Antalet delägare i Magnarps Bysam-
fällighet har genom avstyckning av 
mark och försäljning förändrats över 
tiden samtidigt som respektive del-
ägande fastighets andelstal i sam-
fälligheten förändrats som en direkt 
konsekvens av detta. Antalet deläg-
are uppgår i skrivande stund till 22 
fastigheter där andelstalen varierar 
kraftigt i relation till respektive fastig-
hets areal. 5 delägare representerar 
knappt 70 % av andelarna.

Magnarps Bysamfäl-
lighet ansvarar för 
drift	 och	 underhåll	 av	
samfällighetens egen-
dom och gemensam-
ma intressen. Vidare 
verkar samfälligheten 
aktivt	för	att	vårda	his-
toria, miljö och natur-
värden,	 öka	 tillgäng-
lighet och trivsel för 

såväl	 bybor	 som	besökare	 genom	att	
samverka med kommun och intresse-
föreningar och skapa hållbara förut-
sättningar	för	ett	aktivt	friluftsliv.
Samfällighetens egendom och intres-
seområden består av ”Standmalen” 
dvs strandlinjen närmast havet från 
Vejby	 Udde	 till	 Porslongsstenen	 i	
Björkhagen

Kronoskogen

Porslongstenen
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• S1 Magnarps Skog  
 ”Kronoskogen”

•	 S2	Ett	antal	vägar	 
 inom byn

• S3 ”Strannabacken”  
 från  Solhällans  
	 brygga	till	 
 Magnarps Skog

•	 Fiskerättigheter	med	fasta	 
 redskap längs Magnarps kustlinje

•	 Tångrättigheter	längs	Magnarps	 
 kustlinje 

Sammantaget	 innebär	detta	att	Mag-
narps Samfällighet är en av de största 
markägarna i Magnarp med stora möj-
ligheter	att	påverka	den	framtida	
utvecklingen av byn

Kenneth Olsson
Ordförande  

Magnarps Bysamfällighet

Leif Johansson 
Ordförande  

Magnarps Intresseförening

   Strannabacken

Stora Badstrand
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Är nedskräpningen i södra Spanien 
verkligen	 värd	 priset	 för	 att	 hålla	
norra Europa med billiga grönsaker?                              
Ingen,	 som	sett	distrikten	 runt	Alme-
ria, Mazaron eller andra odlingsområ-
den med sina växthus i plast, kan väl 
tycka det är vackert. 
Plasten åldras och blir ganska snart 
skräp som är svårhanterligt när det 
bryts ner i mindre och mindre bitar.

Arbetsförhållanden, arbetsmiljö och 
vattenförsörjning	 är	 också	 stora	 pro-
blem inte minst i Sydeuropa.
Hela	vår	grönsaksproduktion	är	myck-
et beroende av fossila produkter var 
odlingen än sker. 
Detta	till	trots	är	klimatpåverkan	min-
dre för spanska tomater inklusive 
transport jämfört med tomater od-
lade i Skandinavien på grund av det 
stora	 energibehovet	 för	 odling	 i	 ett	
kallare klimat.

Trots allt kanske vi borde köpa svenska 
tomater istället för importerade dels 
för	att	gynna	våra	lokala	odlare	och	för	
den goda smakens skull. 

Om mat, miljö och klimatförändringar 

 

Det	 är	 väl	 ändå	 så	 att	 en	 frukt	 eller	
ett	bär	som	får	mogna	fram	ordentligt	
innan	det	plockas	smakar	bättre	än	de	
som mognar under transporten eller i 
något lager.
I dag har handeln så många för oss 
exotiska	 och	 spännande	 frukter,	 bär	
och grönsaker och alla matskribenter 
älskar	att	använda	dem	 i	 sina	 recept.	
Men	oftast	är	det	vi	köper	en	blek	och	
smakfattig	variant	mot	hur	den	är	i	sitt	
hemland. Vi kan ta persimon (sharon, 
kaki)	som	exempel.	Ibland	finns	de	att	
köpa	 två	 för	 en	 tia	 men	 man	 måste	
leta	för	att	hitta	fina	någonstans	mel-
lan	 de	 hårda	 och	 de	 brunfläckiga	 för	
att	 få	 den	 rätta	 smaken.	Det	 går	 inte	
att	jämföra	med	de	stora,	saftiga	jätte-
goda man köper i Spanien. Naturligt-
vis skall vi äta sydfrukter apelsiner, ba-
naner, citroner men jag kan inte låta 
bli	att	ha	synpunkter	på	smaken.	

En annan sak som hänt de senaste 
åren	är	att	vinodlingens	nordgräns	har	
flyttats	en	bra	bit	norrut	och	att	vi	idag	
kan köpa utmärkta svenska viner på 
systembolaget.  Hur det blivit så är jag 

inte säker på men det är förmodligen 
en	kombination	av	nya	härdiga	sorter	
och	milda	vintrar,	Vi	har	ju	knappt	haft	
vinter i Skåne på 20 – 30 år. (Var det 
-86 vi hade is på Skälderviken?). 
Även om sydeuropeiska vinbönderna 

ligger	 över	 Eu-s	 produktionskvoter	
och	 fler	 vinproducenter	 kanske	 inte	
behövs är det väldigt roligt när det dy-
ker upp en massa nya inhemska små-
producenter av matprodukter. Meje-
rier, slakterier, bryggerier osv. många 
med	 direktförsäljning	 till	 konsument.	
Kanske	 vinodlarna	 också	 kommer	 att	
få	sälja	direkt	så	vi	får	ytterligare	några	
trevliga	utflyktsmål.

Ja även jag har blivit vinbonde på 
amatörnivå med 15 – 20 rankor som 
gav 100 liter druvor, man kan ju inte 
koka marmelad av allt även om vin-

druvsmarmelad	 är	 gott	 till	 både	 ost	
och	kött,	så	jag	har	en	dunk	som	står	
och bubblar i badrummet. Det kanske 
inte	blir	drickbart	men	det	är	rätt	ro-
ligt	att	försöka.

Avslutningsvis odla 
era egna grönsaker så 
mycket det går, även 
om inte heller det all-
tid	är	 så	bra	 för	klima-
tet. Problemet är vad 
jag kallar påsjord eller 
köpejord. Den jord vi 
köper består mest av 
torv från mossar i Sve-
rige eller något av våra 
grannländer, och torv 
är ju också en fossil 
produkt som bidrar 
till	 Co2	 utsläpp	 i	 icke	
ringa	mängd.	Bättre	då	
att	odla	i	markjord	för-
bättrad	 med	 kompost.	

Kompostjord	finns	också	att	köpa	om	
man inte vill göra den själv. En fördel 
med	köpt	kompost	är	ju	att	den	är	gan-
ska	 fri	 från	 ogräsfrön	 som	 oftast	 inte	
dör i hemmakomposten på grund av 
för	låga	temperaturer.	Så	lycka	till	med	
en ny odlingssäsong och ta vara på alla 
goda	 fina	 frukter	 och	 bär	 i	 vår	 natur	
och odling.

Uno Hagström
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Systrarna

Klockarebrovägen 2 • 269 74 Västra Karup • tel 0431-44 92 70  
Hugingatan 6 • 262 71 Ängelholm • tel 0431-44 92 60 

info@eltjanst.nu • www.eltjanst.nu

Vi hjälper dig med:

ELINSTALLATION
SOLCELLER
LADDBOXAR 
...OCH MYCKET MER

Skånelinjen	 tillkom	
precis före 2:a världs-
krigets	 utbrott	 och	
sträcker sig från grän-
sen mot Halland runt 
skånekusten och in i 
Blekinge. Den skånska 
försvarslinjen byggde 
på	 principen	 flankerande	 eldgiv-
ning dvs. varje värn skulle kunna 
beskjuta grannvärnens omgivning-
ar	och	på	så	sätt	skapa	en	kedja	av	
eldgivning	som	var	svår	för	en	fien-
de	att	forcera.	

Det byggdes olika typer av värn men 
samtliga fem värn i Magnarp är av 
typen Ksp IV med 3 vapenplatser för 
kulsprutor.	 Dock	 var	 tillgången	 på	
kulsprutor begränsad och de tomma 
platserna	fick	användas	till	kulspru-
tegevär eller bemanningens gevär. 

Värnen i Magnarp byggdes med 
start i april 1940 av Skånska Ce-
mentgjuteriet	med	 en	 byggtid	 om	
2 - 4 månader. 
Materialåtgångenför	ett	Ksp	IV	värn
var betong 64 kbm 
armering 4,3 ton 
Granit 7 ton 
Mantelsten 77 kbm

Forten i 
Magnarp

I Magnarp ägs 1506 Ksp 4; 1508 Ksp 
4 och 1509 Ksp 4 av Magnarps Sam-
fällighet medan 1511 Ksp 4 och 1512 
Ksp 4 av Ängelholms Kommun.  

Det	 finns	 plats	 för	 kreativitet	 och	
uppfinningsrikedom	för	att	ge	dom	
gamla forten en ny användning och 
ett	nytt	liv!

Har du idéer kontakta
Kenneth Olsson 
Ordf Magnarps Samfällighet
Leif Johansson 
Ordf Magnarps Intresseförening
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Naturlig Naturvård med Bosse

Claes Göran Svorén eller ”Bosse” som 
vi alla känner honom har sin hemma-
bas på Gånarps Ängaväg där han huse-
rar	på	sin	gård	tillsammans	med	Inger,	
två hundar, tre hästar och mer än 500 
får	o	getter.
Bosse växte upp i Ängelholm men har 
sina	rötter	i	den	småländska	myllan	
I 50 års-åldern bestämde han sig för 
att	nu	får	det	vara	nog	med	att	vara	an-
ställd – ”som anställd kan man ju aldrig 
säga sanningen” och växlade om för 
att	helhjärtat	ägna	sig	åt	sitt	från	allra	
första början grundmurade intresse för 
naturvård	 och	 hur	 tidigare	 generatio-
ner hanterade natur och djurliv. 

Med	 ett	 djupt	 intresse	 för	 metoder	
och	 djur	 som	 användes	 för	 att	 hindra	
igenväxning på betesmarker, ängar och 
åkrar	bestämde	Bosse	sig	för	att	vrida	
klockan	tillbaka	och	återintroducera	ar-
betsmetoder och gamla lantraser som 
sedan länge ansågs som omoderna.

Under åren som passerat har Bosse äg-
nat	massor	 av	tid	både	på	 att	 restau-
rera gamla betesmarker, kustnära land-
skap	och	bekämpa	invasiva	arter.	Detta	
har	gått	hand	i	hand	med	intresset	att	
värna om och säkra överlevnad för de 
gamla lantraser han använt i arbetet.

I Bosses menageri har under åren fun-
nits	 ett	 30-tal	 Tibetanska	 jakar	 med	
120 cm mellan hornspetsarna, 120 
Highland	cattle	med	5	avelstjurar,	2	st	
Oxar med 180 cm mankhöjd, Jämtget-
ter,	Göingegetter,	Vänekor,	Dala	pälsfår,	
Roslagsfår, Åsenfår och mycket annat. 
Som	mest	hade	Bosse	ett	djurbestånd	
på	drygt	1000	djur!

Tillsammans med sin lie och sina får, 
getter	 och	 kor	 har	 Bosse	 gjort	 under-
verk med mycket svårt igenväxta mar-

ker. Han har genom 
sin ständiga närvaro 
i	 fält	 och	 sin	 rätt-
framhet och speci-
ella	 humor,	 tillsam-
mans med sin breda 
och djupa kunskap 
om djur och växter 
i allmänhet blivit en 
respekterad person 
och lärare – ”Bosses 
hårda skola”. 

Bosse	fick	2018	Skå-
nes naturvårdspris 
för	att	under	många	år	hållit	egna	djur,	
ofta	 gamla	 lantraser,	 på	 igenväxande	
betesmarker i Skåne 

Bosses metoder har väckt såväl na-
tionellt som internationellt intresse. 
Hans metoder har uppmärksammats 
och insikten att detta är en viktig kun-
skap som riskerar att helt försvinna. 
Därför har Skånes Läns Landsting ini-
tierat en dokumentation i form av en 
film som där man följer Bosses arbe-
te. Avsikten är att sprida kunskap och 
använda materialet i informations- 
och utbildningssyfte inom kommuner 
och landsting.

Vi i Magnarp har lärt känna Bosse ge-
nom	hans	insatser	för	att	återställa	det	
gamla hedlandskapet inom naturre-
servatet Magnarps Strandmarker och 
Lona projektet Magnarps Strand

 

Fakta

Får	 är	vanligast	 för	bete,	effek-
tiva	 slyröjare	men	 föredrar	 låg-
växande och smalbladiga växter.

Kor gillar gräs och örter, men 
äter också av buskar och löv-
träd. De sliter av betet med 
tungan, så det får inte vara allt-
för lågvuxet.

Hästar gillar gräs och anses 
vara	 särskilt	 bra	 att	 sätta	 in	
som betesdjur på mark som 
ska restaureras, men de är då-
liga slyröjare.

Getter	 är	 effektiva	 slyröjare	
och kan hålla undan nypon-
buskar, de äter bark på växan-
de träd, men betar inte gärna 
nära marken.
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Varmt	Välkomna!

Åsa, Maria, Monika, Åsa E, Linda
Hilda o Karoline

Postvägen 6
266 52 Vejbystrand

0431 371000
Vardagar 8 - 17

Aktuellt i Magnarp med omnejd

Magnarps Hamn
Ängelholms	 Kommun	 utför	 under	
februari/mars en uppfräschning av 
hamnen. 
Den gamla bryggan mellan ”släp-
stället”	och	”badpiren”	ersätts	med	
en	 ny	 som	 skall	 ansluta	 direkt	 till	
badpiren.	Tyvärr	medför	detta	tro-
ligtvis	 att	det	 populära	 krabbfisket	
från bryggan blir begränsat.
Hamnbassängen	 har	 alltid	 haft	 en	
tendens	 att	 slammas	 igen	 av	 tång	
och	 sand	 till	 olägenhet	 inte	 bara	
för båtägare utan också för besöka-
re i hamnen genom de multnande 
tångmassor som under sommaren 
flyter	upp	i	hamnen	och	sprider	en	
inte	alltför	angenäm	doft.	Nu	är	det	
dags	för	muddring	igen!	
Genomförande och återställning 
planeras vara klart innan Bjäre Fisk 
& Skaldjur öppnar för säsongen den 
23 mars.
Kommunen	 planerar	 dessutom	 att	
uppgradera ”badpiren” och det 
västra pirhuvudet. Vi hoppas det 
kan ske under vintern 2023

Toaletterna vid Magnarps Skog
Till glädje för alla som promenerar 
på Skåneleden och i Magnarps Skog 
har	toaletterna	målats	och	moder-
niserats under vintern

Detaljplan del av Magnarp 6:9

I	 kommunens	 ”Plan	 för	 tillväxt	 i	
kommunens tätorter 2022-2032” 
omfattas	delar	av	fastigheten	Mag-
narp 6:9.
Förutsättningarna	 för	 planläggning	
av det ca 3,2 hektar stora området 
för enbostadshus, radhus, parhus 
och kedjehus skall utredas i de-
taljplan enligt kommunstyrelsens 
beslut 2020-08-12.

Detaljplan Sommarsol 266:5
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Koordinatsystem i plan: SWEREF 99 13 30
Koordinatsystem i höjd: RH 2000
Koordinatkvalitet: 100 mm 
Fastighetsredovisningen aktuell: 2021-12-13
Grundkartan upprättad: 2021-12-13

17

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom
hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Kvartersmark

Radhus, kedjehus eller parhusB1

SkolaS

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Begränsning av markens utnyttjande

Marken får inte förses med byggnad

Fastighetsstorlek
d1 Minsta fastighetsstorlek är 280 m²

Höjd på byggnadsverk
h1 Högsta nockhöjd är 8.5 meter
h2 Högsta nockhöjd är 10 meter

Stängsel, utfart och annan utgång

Utfart får inte finnas

Takvinkel
o1 Största takvinkel är 35 grader

Utformning
f1 Tak ska vara av sedum eller annat växtmaterial med liknande

egenskaper. Solceller får dock anordnas

Utnyttjandegrad
e1 Största byggnadsarea är 40% per fastighet inom

användningsområdet
e2 Största byggnadsarea för skola är 1500 m² inom

användningsområdet. Utöver detta får komplementbyggnader om
högst 20 m² uppföras

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft

Beslutsdatum Instans

Detaljplan för

Vejby 266:5 m fl, Vejbystrand

Ängelholms kommun Skåne län

Samrådshandling

Samhälle/Planenheten

Upprättad den 14 december 2021

Linda Svederberg
Planchef

Amelie Hillåker
Planarkitekt

Antagande

Laga kraft

Ritad/konstruerad av

Amelie Hillåker

PL 21-0007

Till planen hör:
Planprogram
Planbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning
Fastighetsförteckning
Samrådsredogörelse

Illustrationskarta Granskningsutlåtande

Planavgift debiteras
Planavgift debiteras ej

KS 2021/79
SBN 2021/49100 m40

Skala  1:1000
100 20 30 50

(A1)

Syftet	med	detaljplanen	är	att	prö-
va planläggning för en integrerad 
skola med totalt cirka 210 förskole- 

och grundskoleelever f-6, samt 
för bostäder i form av fyra styck-
en radhus, kedjehus eller par-
hus. Det totala antalet anställda 
vid den nya förskolan och skolan 
kommer	tillsammans	 att	 uppgå	
till	maximalt	45	personer

GC väg skolan
En	ändring	av	tidigare	detaljplan	
för	 att	 möjliggöra	 en	 GC	 väg	
mellan Magnarps Skola och ”Ko-
hagen”	 har	 vunnit	 laga	 kraft.	
Tidplan för genomförande är f.n. 
inte känd
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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 

MÄKLAREN I MAGNARP/VEJBYSTRAND
Med lokalkännedom, stort kontaktnät och engagemang

förmedlar jag villor, fritidshus och bostadsrätter.

FASTA ARVODEN
BOSTADSRÄTTER 29.000 KR

VILLOR OCH FRITIDSHUS 39.000 KR

www.qvarnerup.se - ulf.kvarnerup@gmail.com - 0705-776472
Magnarps byaväg 182, 266 55. Vejbystrand

Medlemskap

Medlem i Magnarps Intresseförening 
blir	du	enklast	genom	att	sätta	in	årsav-
giften	på	föreningens	Bg	351-2621	eller	
Swish	123	495	02	18.	

Meddela adress, mail och övriga kon-
taktuppgifter.	

Medlemsavgiften	2022	är	150	kronor.										

Medlemsförmåner

Colorama Ängelholm -  
20% på all färg från Alcro & Jotum

NPN - 15 % på första inköp  
efter	godkänd	som	kontokund

Bjurfors - Lunch för 2  
hos Bjäre Fisk & Skaldjur vid muntlig 
värdering av din bostad 

Flügger färg - minst 20 % på alla 
Flüggerprodukter och Fiona tapeter 
uppge Magnarps Intresseförening och 
kto nr 533251 vid köp
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Ta första steget mot 
en lyckad försäljning.

Träffa mig.

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

boka
en värdering!  
jag bjuder på 
lunch för 2 

på bjäre fisk & 
skaldjur

Oavsett vilken typ av 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.


