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Vinteraktiviteter:

Julmarknad
Söndagen den 9 decem-
ber kl. 14-17 på torget.
Biblioteket håller öppet.

Årsmöte
för Vejbyföreningen avhålls 
den 12 februari 2019 kl. 
19. Plats anges på hem-
sidan

• WIFI i hamnen. Det är nu klart att Bjärekraft tillsammans 
med Hamnföreningen och Vejbyföreningen sponsrar ett 
gratis WIFI i Hamnen.
• Utegym vid hamnen. Då inte alla grannar har godkänt att 
det läggs ett utegym vid lekplatsen i hamnen ligger detta på 
is för tillfället. Vi återkommer så snart vi vet mera..

• Sommarsol. Omsorgsföretaget Humana tillsammans med 
Odalen fastigheter tar över rehabanläggningen i Vejbystrand. 
Planen är nu att bygga om Sommarsol till ett vårdboende.

• Vejbybadet. AB Ängelholmslokaler håller på att ta fram 
underlag för underhåll och utveckling, då många delar av 
anläggningen är i stort behov av renovering.

• Biblioteket. Arbetet med ”meröppet” påbörjas efter startbe-
sked på bygglovet.

• Victoriagården. Renovering av storkök pågår. Utredning för 
energioptimering med bl.a. värmepump är pausad.

www.vejbyforeningen.se

Aktuellt i Vejbystrand

Efter en rekordsommar får vi kanske en rekordvinter. Foto: Alf Örjas

Julmarknadsbild från 2017.  
Foto: Kjell Broström.

• Kohagen. Derome Hus upp-
för ett nytt bostadsområde 
som erbjuder olika boende-
former. Byggnationen plane-
ras starta vintern 2018/2019. 

47 hyreslägenheter på 2, 3 och 
4 rum och kök. Lägenheterna 
är mellan 54 och 88 kvm. Sju 
nyckelfärdiga villor i etapp 
1 längs Sanatorievägen i kv. 
Blåklockan. Dessutom er-
bjuds 20 tomter för byggna-
tion av A-hus eller Varbergs-
hus.
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Vejbybladet
Vejbyföreningens 
informationsblad delas 
ut till samtliga hushåll. 
Målsättningen är 2ggr/år 
i postnummerområdena 
266 51-266 54.
Vi tar gärna emot  
material från våra med-
lemmar.
Ansvarig utgivare: 
Alf Örjas
Layout: 
PeO Jansson
Tryckning: 
Tryckservice

Målsättning
Vejbyföreningen är en 
lokal utvecklingsgrupp, 
som värnar om ett gott 
boende. 
Föreningens målsättning 
är att göra orten känd 
och uppskattad och ver-
ka inom orten till trevnad 
och nytta för ortsbefolk-
ning och sommargäster. 
Föreningen värnar också 
om Vejbystrands fortsatta 
utbyggnad med hänsyn 
till samhällets karaktär. 
Att verka för ett levande 
samhälle är också viktigt. 
Vejbyföreningen fungerar 
som en remissinstans i 
kommunen för att tillva-
rata Vejbybornas intres-
sen.

Vejbyföreningens styrelse 2018
Ordförande Alf Örjas  
073-679 24 20   alf.orjas@bahnhof.se
V. ordförande Björn Roxlin  
0431-45 22 80 bjorn@skanetruck.se
Sekreterare Ing-Magreth Magnusson 
070-368 00 57 imm@bjarenet.com
Kassör  Kjell Broström 
070-363 79 22 kjellmon@icloud.com
Ledamot Christina Roxlin 
0431-45 22 80 tina@roxlin.se
Ledamot Gunilla Edelberg 
070-888 87 64 gunede18@gmail.com
Ledamot Tony Toresson 
070-550 00 14 tony.toresson@bjarenet.com
Ledamot Tomas Skoog 
0431-831 08 ts26652@gmail.com
Ledamot Sven-Olov Svensson 
073-087 55 12 sos.svensson@gmail.com
Adjungerad Thor Ohlsson 
076-027 14 86 thor.ohlsson@gmail.com

Medlemskap
Du kan stödja Vejbyföreningens aktiviteter genom att 
bli medlem. Medlemskapet kostar 150:-/år och familj.
Betala beloppet på vårt Bankgiro 527-6258 och uppge 
namn, adress, ev. sommaradress och antal medlem-
mar i hushållet.
Om du har möjlighet att stödja föreningen med 
mer bidrag, tar vi tacksamt emot gåvor. För närvar- 
ande öronmärker vi belopp över 150:- till driften 
för KVS-museet, om inget annat angetts vid inbetal- 
ningen. 
Kom och påverka genom våra möten eller kontakta 
oss via e-post: info@vejbyforeningen.se

Besök gärna vår hemsida: www.vejbyforeningen.se
eller på Facebook: @vejbyforeningen
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När höstmörkret sänker sig känns det 
skönt att kunna tänka tillbaka på en 
fantastisk sommar. Vi är ju inte direkt 
bortskämda med att kunna sitta ute 
långt in på kvällarna, utan att behöva 
en värmande tröja, eller att låta dynorna 
till utemöblerna vara kvar till nästa dag. 
Smolket i glädjebägaren var naturligtvis 
torkan, men förhoppningsvis skall den 
balanseras med nederbörd under hös-
ten/vintern. 
En hel del har hänt i Vejbystrand under 
året. Restaurang ”Hos Jonas” fick nya 
ägare och namnet ”Strandhugget”. Ty-
värr blev årets säsong lite stympad men 
vi får hoppas att de kommer igång or-
dentligt till nästa säsong. Vi har också 
fått tillgång till WiFi i hamnen genom 
ett samarbete mellan Bjärekraft, Hamn-
föreningen och Vejbyföreningen. VF har 
också, tillsammans med Hamnförening-
en, arbetat med att anlägga ett utegym 
i hamnområdet. Tyvärr ligger detta på 
is för tillfället då det i finansieringen 
ingick ett krav på samråd med berörda 
och där har vi ännu inte lyckats fullt ut. 
Sommarfesten på Italienska ängen be-
skrivs på sidan 7.
Byggnation på Kohagen är på gång. 
Deromehus, som är moderbolag för de 
som skall exploatera området, kommer 

till julmarknaden för att presentera pro-
jektet och svara på frågor.
Möten med kommunen inom projektet 
trygghetsvandring har avhållits. Ofta 
handlar diskussionerna om trafiksä-
kerheten. Vi kan konstatera att det körs 
alldeles för fort på många ställen i byn. 
Det är 30 eller 40 km/h som gäller inom 
Vejbystrand och jag kan bara vädja till 
alla att hålla fartgränserna, det kan ju 
faktiskt rädda liv.
Avslutningsvis vill jag tacka alla vejby-
bor för ert stöd genom att bli medlem-
mar i föreningen samt att ni deltar i våra 
aktiviteter. Jag hoppas och tror att vi ses 
vid julmarknaden den 9 december. Jag 
vill också passa på att önska alla en god 
jul och ett riktigt gott nytt år.

Alf Örjas

Ordföranden har ordet

Vejby Trä & Bygg AB
Vejbyslätts bygata 29
266 55 Vejbystrand
Tel:  0431-45 20 12,
0431-45 20 82
www.vejbytra.se

Det kundvänliga byggvaruhuset

Välkommen till Barkåkra församling 
- din församling!

www.svenskakyrkan.se/barkakra

Här kan du  
fira gudstjänst,  
uppleva  
konserter och  
dela gemenskap. 

Det är alltid 
gudstjänst: 
Onsdagar kl.19 
Söndagar kl.10

Vi har
verksamheter  
för barn, ungdom 
och vuxna.
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Bravida Prenad AB
VS-avdelningen 
På Lagegatan i Ängelholm 
besöker vi Bravidahuset 
och Prenad VS, som flytta-
de dit från Hammargatan 
för sex år sedan.
Lars Nilsson har varit av-
delningschef sedan 2001 
och leder en verksamhet 
som nu omfattar sju tjäns-
temän och 25 montörer för 
entreprenader och service.
Lars gläder sig för att de 
senaste åren haft en god 
konjunktur och ser fram 
emot två större projekt - ett 
nytt vårdboende i Förslöv 
och bostäder i den gamla 
Folkparken i Höganäs.
Han är också nöjd över 
ett stort serviceavtal med 
HSB, men vill samtidigt 
framhålla att ingen småen-
treprenad eller servicejobb 
är för litet för dem.
- Våra privatkunder på 
Bjäre är absolut inte glöm-
da, summerar Lars, som 
gärna vill framhålla det 
goda samarbetet med el- 
och vent-avdelningarna. 

Avdelningschef-VS Lars Nilsson.

EEAB-avdelningen
Fredrik Selander började 
att arbeta som serviceleda-
re i Ängelholm 2011 och är 
sedan i fjol avdelningens 
chef.
Han har en välfungerande 
organisation till sitt förfo-
gande med Camilla som  
administratör, två projekt-
ledare och 20 montörer på 
entreprenadsidan. Två ser-
viceledare och 22 montörer 
för serviceuppdrag i Äng-
elholm och en serviceleda-
re och 5 montörer i Båstad.
- Det finns plats för fler 
duktiga servicekillar, be-

Ett samlat grepp om installationer och 
service för el och rör.

Prenad VS  0431-417220
Engelholms Elektriska 0431-417200

Avdelningschef-EL Fredrik Selander.

Bo Lindahl har ett fast grepp om rören i verkstaden

Servicebilarna är viktiga för EEAB.Startskottet för Saftstationen 11.

dyrar Fredrik, som är väl-
digt nöjd med den teknis-
ka kompetens och bredd 
som avdelningen kan 
erbjuda sina kunder, inte 
minst som servicestation åt 
Electrolux.
Prenad-EEAB skall utfö-
ra el-installationerna på 
vårdboendet Haga Park i 
Förslöv och utanför kon-
torsfönstret kommer Äng-
elholmshem att uppföra ett 
helt nytt kvarter, som av-
delningens sammansvetsa-
de gäng snart skall ta sig an.
Läget är stabilt på el-sidan.

PeO Jansson
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Historisk tillbakablick
Skansa källa 

1915 var läget akut för vat-
tenförsörjningen till KVK. 
Därför förvärvades marken 
öster om sjukhusområdet 
och fick därmed tillgång 
till en källa som ”aldrig 
sinar”. Läget framgår 
av kartan här bredvid.
- Genom köp den 9 juli (1915)  
har styrelsen ökat sanatorie- 
området med 2,1 tunnland, 
som afsöndrats från 1/192 
mtl n:r 15 
Vejby. Därmed har förvärf-
vats  
en källa, som aldrig sinar och 
beräknas kunna fylla kustsa-
natoriets behof af vatten. (Den 
1914 gräfda brunnen har 
man icke försökt att fördjupa. 
Under året äro endast några 
kompletteringsarbeten utför-
da: uppmurning av brunns-
karet mm).
Två år senare, 1917, drogs 
en vattenledning från käl-
lan till sanatoriet.
- Då under den ihållande 
svåra torkan i somras vattnet 
i brunnarna var nära att utsi-
na, måste en rörledning dra-
gas från den 1915 förvärvade 

20-Johannes Svensson, 21-Josefina Svensson, 23-Hilmer ?, 24-Skans hus, 
25-Skansa källa, 73-Slottagården. Från Robert Kronfälts minneskarta.

källan till södra brunnen. 
Arbetet med grävning och 
nerläggning av lerrören 
kostade 320 kr och 17 öre. 
Vattentillgången räckte i 
c:a fem år, sedan var det 
dags för ett större projekt 
- 2 km vattenledning från 
Magnarpskällan med vat-
tentorn mitt på sträckan.
Vem var då Skans? I Gus-
tav Perssons sammanfatt-
ning av gårdar i Vejby by 
1700-1980, anges under 

KVK-gårdskarl Janne Svensson med 
frun Josefina på nr 21. Foto:1950

rubriken ”Vejby bys ägor” 
en skogvaktare Per Påls-
son-Skanz f. 1796, gift med 
Sisela Svensdotter f. 1792. 
Kruxet är att efterföljande 
skogvaktare är angivna på 
fastigheten Falkvägen 15.
Den senast upptagne där är 
August Falk f. 1879. Längre 
än så kommer vi nog inte?

PeO Jansson

Den kraftiga blå linjen mitt i kartbil-
den ovan gestaltar ”Klossabäcken”, 
som avvattnar källan ”Pillas floe” 
och maden ”Smens håla” i Vejby.
Den blå linjen mellan 21 och 24 
symboliserar troligen en bäck som 
ingen verkar veta något om idag.
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Vejbystrands hamn 2018
Hösten har kommit till Vejbystrands-
hamn och lugnet har åter lagt sig. Regn 
och blåst håller de flesta hemma och 
hamnen ligger öde och tom. 
Det är svårt att tänka sig att det var bara 
ett par månader sedan hamnen kryllade 
av liv och rörelse. Sommaren 2018 var 
ju verkligen något i särklass och många 
drogs till vår hamn för att njuta av vår 
pärla vid Skälderviken. 
En hel del aktiviteter ordnades också vil-
ket fick många att ställa upp mangrant. 
Det har bland annat bjudits på  regga-
efest, kappseglingar, och gatuteater för 
att bara nämna något. 
Många gästande båtar har dessutom 
besökt oss. Förutom under vackra som-
mardagar, så har vi dessutom haft re-
kordmånga övernattande båtar vilket 
naturligtvis är mycket roligt! 
Hamnen har dessutom åter fått möjlig-
het att ta emot ett begränsat antal husbi-
lar. Fem platser finns nu tillgängliga på 
husbilsparkeringen i den södra delen av 
hamnen. 
Segelsällskapets Delfinen har upplevt 
en av sina allra bästa säsonger. Över 
100 ungdomar deltog i sommarens seg-
larskola. Den pågick nästan under hela 
sommaren för att kunna efterleva efter-
frågan på kursplatser.
Två stora kappseglingar gick också av 
stapeln; dels hamnens egen VASS regat-
ta och dels en klass regatta med J24 båtar 
som anordnades av Ängelholms segel-
sällskap och SS Delfinen. Båda regattor-
na drog deltagare från när och fjärran.
Dessvärre har hamnen även lockat icke 
önskvärda besökare. Under säsongen 
har ett 50-tal båtar fått påhälsning av 
dessa. Det är framförallt bränsle och lösa 

bränsletankar som har stulits. Detta har 
tyvärr föranlett hamnföreningen att pla-
nera för installation av kameraövervak-
ning. Något måste göras åt den ökade 
brottsligheten. 
Under hösten har en del av hamnplanen 
mellan slipen och servicehuset asfalte-
rats för att öka framkomligheten.
Ett populärt inslag under sommaren var 
den solcellsuppvärmda duschen, som 
hade donerats till hamnföreningen och 
placerats på bryggan, blev till alla bada-
res stora förtjusning! 
Ett annat populärt inslag i hamnen var 
Bjäreglass som under många av de var-
ma sommardagarna kom och sålde sin 
hemgjorda glass i sin vagn.
Vår hamn är dessvärre väldigt dåligt 
rustad att ta emot naturens krafter. Där-
för har Ängelholms kommun startat en 
utredning under året som kommer ta 
fram underlag för hur hamnen ska kun-
na stormsäkras på ett bättre sätt. Denna 
utredning kommer förhoppningsvis att 
vara klar i slutet av året. Vi får alltså 
hoppas att vi under de nästkommande 
åren kan se åtgärder som gör att ham-
nen blir bättre rustad i detta avseende.

Text & bild: Johan Lundström, hamnkapten
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Vejbyföreningens sommar
Förra året beslutade vi oss för att föränd-
ra konceptet ”dans på Vejby ängar” då 
intresset för det evenemanget sjunkit be-
tydligt. 
Beslutet blev att vi skulle ordna en som-
marfest med musik och möjlighet att 
grilla medhavd mat. Planeringen rullade 
på, det här var ju inga konstigheter vi 
hade grillar och en bokad orkester. Men 
som så ofta inträffade något oförutsett, 
den stora torkan. Gräset på ängen var 
torrt som fnöske så vad skulle vi göra, 
ställa in eller låta bli att tända grillarna? 

 BBS 
Accounting
Service AB

Vill Du ha ett engagerat, kunnigt, 
trevligt och serviceinriktat  

konsultföretag som hjälper Dig  
med företagets administration?

Ring då oss för ett möte 
0431-883 72, 070-815 97 59

Privatpersoner • Föreningar • Företag
- alla storlekar och former -

Auktoriserad redovisningskonsult
Medlem i SRF • Följer REKO
Mer än 40 års branschvana
tommy@bbsaccounting.se

www.bbsaccounting.se

Men grillningen var ju en del av hela 
konceptet.
Lösningen blev att ta fram vattenspridar-
na och begjuta den lilla delen av ängen 
där grillarna skulle stå. Så när tidpunk-
ten för evenemanget kom var marken så 
pass blöt att vi ansåg det riskfritt att tän-
da våra grillar. För säkerhets skull hade 
vi även vatten framdraget samt tillgång 
till brandsläckare. 
Inget av detta behövde användas utan 
det blev en fantastisk tillställning i den 
ljumma julikvällen med musik, dans och 
grillning. Fortsättning följer.       Alf Örjas
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Bjäre Krafts fiber och stadsnät är en lysande  
teknologi och en investering i framtiden.  
Läs mer på www.bjarekraft.se

Gynna våra trogna annonsörer, som sponsrar KVS-museet
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Rekordsommar på KVS- och 
Vejbymuseet 2018
Trots värme och solsken strömmade 
intresserade besökare till museet varje 
dag. Våra glada och vänliga värdar tog 
emot gäster från hela Sverige och många 
förvånades av att det fanns så mycket att 
ta till sig i de små lokalerna.
Speciellt utställningen om fotografen 
Lennart Jönsson och syster Tyras rum 
uppskattades mycket och önskemål 
framfördes om att behålla dessa utställ-
ningar även nästa år.
Säsongen började redan på våren med 
en föreläsning om kvinnornas Vejbyst-
rand på Victoriagården, eftersom byg-
ge pågick på museet. Vatten och toalett 
installerades, vilket senare möjliggjort 
sommarcaféer och temakvällar inne och 
utanför museet.
Tack vare ett bidrag från Stiftelsen Gri-
pen på 20 000 kronor kunde sedan som-
marens stora utställningar iordningstäl-
las. Nu har vi kunnat ta emot föreningar 
på utflykt i små och stora grupper. Som 
mest hade vi 45 personer samtidigt när 
Ängelholms kulturförening kom på be-
sök. Då fick vi ha aktiviteter såväl utom-
hus som inomhus på ovanvåningen och 
i bottenplanet. Det blev en fin kväll i juli.
Våra tre sommarcaféer har varit välbe-
sökta och kakor och bullar har sålts slut. 
Kaffe kan vi alltid koka extra nu när vi 
har vatten i huset, och vi kan ju alltid säl-
ja en glass!
Både kollovandringen och hamnar-
undan drog mycket folk och det känns 
härligt när så många delar vårt intresse 
för Vejbystrands historia. Det blir nya 
vandringar nästa sommar!
Allt som allt har vi kunnat räkna in 1350 
besökare under säsongen, vilket är im-

De gamla skolbänkarna var populära ritplatser.

ponerande! Det ger oss som arbetar med 
museet lust och idéer att jobba vidare 
med.
Som avslutning på säsongen har vi fått 
en generös gåva i form av ett arv på 25 
000 kronor efter Birgitta Nilsson, som är 
född och uppvuxen i det gröna Skansa-
huset mitt emot tennisbanorna.
Det ger nya möjligheter till utveckling 
av vårt kära KVS- och Vejbymuseum.
Gott nytt år och välkommen igen nästa 
sommar, önskar arbetsgruppen på mu-
seet. 

Gun Wendelbo Hansson

Kollovandringen och hamnarundorna blev välbesökta.
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Vejby Loppis
Haragårdsvägen 45
Vejbystrand
0431-108 75

Öppettider:
Ons-lör 10-13

Tors även 17-19
Sön 13-15

Vejby IF
WU19EURO. EM för 
tjejer under 19 år. 
I förra numret kunde 
vi berätta att Vejby IF 
skulle stå som värd för två 
EM-kvalmatcher. Onsda-
gen den 3 oktober var det 
dags för den första mellan 
Israel och Slovenien.
SvFF- och UEFA-represen-
tanter var på plats, liksom 
ett helt säkerhetsteam 
från Israel, för att bevaka 
arrangemanget. En polis-
patrull var närvarande och 
även ambulanssjuksköter-
skor fanns vid sidlinjen.
I VIP-tältet bjöds nätver-
ket Team Oranje på mat, 
dryck och information i 
form av intervjuer med 
HIF-spelarna Pär Hansson 
och Andreas Granqvist. 
På lördagen den 6:e var 
det dags igen. Sverige 
mötte Israel och vann med 
2-1.
Organisationen fungerade 
perfekt tack vare idogt 
arbete av föreningens 
styrelse och anställda.
SvFF:s representanter 
uttalade också högt betyg 

Nätverket Team Oranje i VIP-tältet. Pär Hansson och Andreas Granqvist.

En fullsatt läktare gladde.Dags för inmarsch med musik.

Israels och Sveriges tjejer kämpade tappert på Vejby IP.

till Vejby IF, vars klubbchef Anders Liljeblad framförde 
ett stort tack till alla inblandade, men speciellt till de 
ideella insatser som ställt upp för olika arbetsuppgifter.   
- Evenemanget hade varit omöjligt att genomföra utan 
er, avslutade han EM-dagarna.                      PeO Jansson
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Öppet fredagar 15-18
och lördagar 10-14
Gårdsbutik med viltkött mm.
Vejbyslättsvägen 56, Vejbystrand

Fräscha rum ett stenkast 
från sandstrand och havsbad
Sandlyckevägen 1, 266 53 Vejbystrand 
+46-703-403164, +46-731-025523 
www.vejbystrandhotel.se, info@vejbystrandhotel.se

               
     och vuxna bryr sig om varandra. Varmt välkom

m
en till oss!

                  
  En skola med unik pedagogik och trygg atmosfär, där barn

VEJBYSTRANDS SKOLA OCH FÖRSKOLA

ETT INTELLIGENT VAL

www.vejbystrandsskola.se

Din väg till körkortet!

www.berndtssons.nu • 0431-808 50

Advokat Lennart Nilsson
www.advnilsson.se

Gynna våra trogna annonsörer, som sponsrar KVS-museet

Vejbystrands bibliotek   
Tel: 0431-46 89 40. Öppettider: 

Må/On 10-12 och 14-17.  
Ti/To 10-12 och 14-19.  

Lör 10-13. Före röd dag 10-14.

Systrarna
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Storevång, 262 43  Ängelholm, 0431-45 60 60, 070-524 11 93
magnus@lundstrommaleri.se

Målerifirma
AB Kurt Lundström

www.skanetruck.se

GRÖNA LYFT.
Höga eller låga? Stora eller små?

Vi erbjuder allt från köp till hyra av kompletta truckar. 
Även utbildningar, reparationer, service och reservdelar. 
Kontakta din lokala CESAB-återförsäljare så lyfter  

vi tyngden från dina axlar. Välkommen.

Handla
där du bor
Billigare än

du tror!

Hej matälskare!
På ICA Vågen vill vi att du som kund
alltid skall göra en bra affär. Därför
strävar vi efter att erbjuda bästa
möjliga sortiment till lägsta möjliga
priser. Ju mer du handlar hos oss, 
desto mer får du tillbaka.
Handla för 500:- eller mer, så får du
5% storköpsrabatt alla dagar året runt.

Vejbyföreningens bankgiro 527-6258 
Medlemsavgift kr 150:-/hushåll

0431-834 40
www.tryck- 
service.nu

YYY XX

Hitta ditt nästa boende hos oss!


