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Vinteraktiviteter:
Julmarknad

Söndagen den 4 december kl. 14-17 på torget.
Biblioteket håller öppet.

Årsmöte

för Vejbyföreningen avhålls
den 14 februari 2017 på
Viktoriagården kl. 19.

Hamnbebyggelsen från mastkranen 2016. Foto: Johan Lundström

Aktuellt i Vejbystrand
• Magnarps vandrarhem. Falvir AB/Göran Månsson vill
utveckla anläggningen till ett året runt-öppet pensionat med
hotellstandard och en bra restaurang. Positivt planbesked har
givits av kommunstyrelsen.

Förslag på förtätning av bebyggelsen
på vandrarhemstomten i Magnarp.
Strand/hav nedanför bildkanten.

Slottavägen får ny beläggning.

• Victoria Strand. Planering pågår för att ytterligare utveckla
Victoria strand. Avsikten är att bygga ytterligare två flerfamiljshus samt sex radhuslägenheter. Ytterligare information
kommer att ges vid VF:s årsmöte.
• Postvägen. En ny verksamhetsidkare är på väg in i lokalerna som Florette blommor hade. Det är Systrarna Céleste AB
som utökar befintligt engagemang i byn med frisörsalong, kläd- och smyckförsäljning. Öppning i samband med
julmarknaden.
• Kohagen. Kontakt med ägaren till området ger vid handen
att det ligger ute till försäljning. Det ser alltså ut som någon
annan än den nuvarande ägaren kommer att exploatera
marken.
http://vejbystrand.blogg.se
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Målsättning
Vejbyföreningen är en
lokal utvecklingsgrupp,
som värnar om ett gott
boende.
Föreningens målsättning
är att göra orten känd
och uppskattad och verka
inom orten till trevnad
och nytta för ortsbefolkning och sommargäster.
Föreningen värnar också
om Vejbystrands fortsatta
utbyggnad med hänsyn
till samhällets karaktär.
Att verka för ett levande
samhälle är också viktigt.
Hamnens restaurering
och KVS-områdets bevarande uppmärksammas
särskilt.
Föreningen strävar efter
att få fungera som remissorgan gentemot berörda
myndigheter.

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 medlemmar.
Ansvarig utgivare:
Alf Örjas
Layout:
PeO Jansson
Tryckning:
Tryckservice

Vejbyföreningens styrelse 2016
Ordförande
073-679 24 20
V. ordförande
0431-45 22 80
Sekreterare
070-368 00 57
Kassör		
070-888 87 64
Ledamot
0431-45 22 80
Ledamot
0431-45 20 27
Ledamot
070-550 00 14
Ledamot
0431-831 08
Ledamot
073-087 55 12
Ledamot
070-363 79 22
Ledamot
073-503 94 30

Alf Örjas
alf.orjas@bahnhof.se
Björn Roxlin
bjorn@skanetruck.se
Ing-Magreth Magnusson
imm@bjarenet.com
Gunilla Edelberg
gunede18@gmail.com
Christina Roxlin
tina@roxlin.se
Anders Schönhult
a.sch@telia.com
Tony Toresson
tony.toresson@bjarenet.com
Thomas Skoog
thomas.skoog@telia.com
Sven-Olov Svensson
sos.svensson@gmail.com
Kjell Broström
kjellmon@icloud.com
Helena Andersson
helinko55@hotmail.com

Medlemskap
Du kan stödja Vejbyföreningens aktiviteter genom att
bli medlem. Medlemskapet kostar 100:-/år och familj.
Betala beloppet på vårt Bankgiro 527-6258 och uppge
namn, adress, ev. sommaradress och antal medlemmar i hushållet.
Om du har möjlighet att stödja föreningen med
mer bidrag, tar vi tacksamt emot gåvor. För närvarande öronmärker vi belopp över 100:- till driften
för KVS-museet, om inget annat angetts vid inbetalningen.
Kom och påverka genom våra möten.
Besök gärna vår hemsida:

http://vejbystrand.blogg.se
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Ordföranden har ordet
Nu när mörkare och kallare tider stundar så hoppas jag att alla läsare av Vejbybladet har kunnat njuta av en riktigt
skön sommar. Vår styrelse kan i alla fall
se tillbaks på en sommar fylld med verksamheter där deltagandet har varit stort.
Midsommarfirandet på italienska ängen
hade ett antal nya aktiviteter för, framför
allt ungdomar, som vi tror föll väl ut. Vi
hoppas kunna fortsätta med något liknande framöver.

och en ny dansbana att glädjas över. Det
återstår dock en del arbete på ängen innan vi kan känna oss nöjda. Framför allt är
det en del gamla träd som behöver fällas.
Kommunens politikergrupp för utveckling av småorterna åker runt för att höra
vad man där anser är viktigt för framtiden. VF framförde vid ett möte med dem
att bostadsbyggandet är viktigt för att få
fler boende till Vejbystrand och därmed
öka möjligheterna att behålla den service vi har. Förutom bostäder måste även
övrig infrastruktur följa med som t.ex.
skolor, vägar, kollektivtrafik m.m.

Vi deltog också i firandet av Ängelholm
500 år med dans på Vejby ängar. Det blev
en väldigt lyckad kväll där Party Polarna
med sitt proffsiga framträdande stod för Avslutningsvis vill jag tacka alla vejbyunderhållningen.
bor för ert stöd. Jag hoppas och tror att
Vi har också renoverat det gamla mer el- vi ses vid julmarknaden. Jag vill också
ler mindre fallfärdiga förrådet på Italien- passa på att önska alla en god jul och ett
Alf Örjas
ska ängen. Nu har vi både ett nytt förråd riktigt gott nytt år.
VEJBYSTRANDS SKOLA OCH FÖRSKOLA
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Vejby Restaurang & Pizzeria
Det var 2013 i april som Hamit Altun
köpte pizzeria/restaurangrörelsen på
Sanatorievägen 26. Han satte genast
igång att renovera och fräscha upp lokalerna och inredningen. Vänner i hans
kontaktnät ställde upp med lån, då bankerna var njugga. En dröm hade gått i
uppfyllelse!
Hamit flydde från Kurdistan i Turkiet
vid 22-års ålder, bland annat för han riskerade att bli inkallad till militärtjänst.
Han kom till Sverige 2002 och ansökte
om asyl, men det dröjde åtta år innan
Hamit fick uppehållstillstånd. Under
tiden läste han svenska och studerade/
jobbade inom restaurangbranschen.
Idag har Hamit två heltidsanställda killar i sin tjänst och några timanställda tjejer under sommarhalvåret. Aktiebolaget
omsätter 3-4 miljoner/år. Ambitionen är Hamit Altun 36, trivs ”benissimo” med Vejbystrand.
att växa och det gjordes nyligen i form av ännu en pizzeria/restaurang i Påarp.
Hamit alternerar mellan ställena för tillYYY XX
fället, men siktar på att vara stationär i
Vejbystrand.
Sommarhalvåret är den klart bästa verksamhetstiden med 75-80% av omsättningen. För att bättra på siffrorna under
höst/vinter, så arrangerar Hamit trubaduraftnar och musik-quiz tillsammans
med några killar i byn. Hamit framhåller det goda samarbetet med Vejby IF
och Vejbystrands vandrarhem, likaså
med de som ordnar cykelracet etc.
Det blir inte mycket ledighet för den glade entreprenören. Förutom några röda
dagar om året försöker Hamit ta någon
vecka ledigt vid lågsäsong, men trots att
han har svenskt pass, vågar han inte resa
hem till Kurdistan.
PeO Jansson
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Blåsmusik på KVK:s solaltan i slutet av fyrtiotalet. Från vänster: Nils-Erik Jansson trumpet, Thure Börjesson altsax,
Sven Johansson B-kornett, Bertil Lundblad ventilbasun, Sixten Larsson barytonsax, Svante Nyhlén klarinett och Gunnar Lindqvist trumpet. Basunspelaren i hörnet är troligen Sture Lindqvist, annars bas. Foto: KVS-museets samlingar.

Historisk tillbakablick
Det har gått några år sedan vrakspillrorna från Lancaster-bombaren, som
störtade utanför Stora Udde 1944, städades undan.
TBC-patienterna kan åter njuta av solens strålar och den friska havsluften på
sanatoriets stora altaner.
Bilden ovan är kanske från ett 1 majfirande. Träden i bakgrunden är i alla
fall fortfarande kala.

”Vejbypojkarna” har engagerats för att
sprida lite musikalisk glädje för långliggarna. Orkestern brukade spela där då,
ända sedan starten 1940. Man började
klockan 7 på morgonen, för att sedan
mellan klockan 9 och 10 spela i Solbackens trädgård och från Larssons balkong
på Byvägen.
”Vejbypojkarna” brukade också spela
när det var fest på Italienska ängen. Andra ställen var Grevieparken, Vejbyparken och Lugnsbacken i Vantinge. PeO
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Hamnföreningen
Ytterligare en sommar ligger bakom oss
och många kan titta tillbaka på ljusa och
trevliga minnen från den gångna säsongen i hamnen.
Det började emellertid inte så bra. I slutet
av förra året drabbades vi återigen av en
mycket kraftig höststorm, som förstörde
mycket i hamnen. Våra bryggor skadades, vi fick stora el- problem och klippblock sköljdes ner i hamnbassängen från
pirarmarna.
Vejbystrands hamnförening gjorde därefter, tillsammans med kommunen och
dess entreprenörer, ett fantastiskt arbete.
Hamnen var åter driftklar till säsongsstarten i april. Nu arbetas det på olika
lösningar för att bättre kunna stormsäkra
anläggningen.
Under sommaren var det också planerat
att asfaltera hamnplanen vid den södra
slipen för att göra det enklare och säkraVälkommen till Barkåkra församling
- din församling!
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.
www.svenskakyrkan.se/barkakra

re att sjösätta och ta upp båtar. Projektet
blev av olika skäl framflyttat, men det är
av högsta vikt att detta görs snarast! Ambitionen är att ytan ska vara asfalterad
innan sommaren 2017.
En vindmätare har installerats på servicehuset. Denna har satts upp till minne av
Kjell-Åke Hansson vars bortgång tidigare i år lämnat en stor tomhet och saknad
i hamnen. Han var under hela sitt liv en
del av hamnen och har under årens lopp
bidragit med mycket.
I övrigt har det som vanligt varit full aktivitet i hamnen. Segelsällskapet Delfinen
har under året ytterligare ökat sin verksamhet med t.ex. fler veckor av seglarskola. Delfinen och dess arbete med unga
och funktionshindrade är en viktig del av
livet i Vejbystrands hamn.
Denna drivs helt ideellt av Vejbystrands
hamnförening. Många medlemmar lägger ner stor kraft och fritid på att göra
hamnen så bra och trevlig som möjligt.
Detta är naturligtvis svårt att mäta i pengar, men en sak är säker, hade det inte varit
för alla dedikerade och engagerade medlemmar i Vejbystrands hamnförening
och Segelsällskapet Delfinen så hade inte
hamnen varit så fin och trevlig som den
nu är. Tack alla ni som har jobbar för vår
hamns väl och ve!
Johan Lundström, hamnkapten

Vejbybladet • 7

Restaurang Hos Jonas
Jonas Persson har precis kommit hem
från Italien, där han kollade/provade
nästa års viner som han skall servera på
krogen, när redaktionen får tag på honom.
Sommaren kom igång väldigt sent, enligt
hans mening. DJ samt saxofonist var inbokade de två första veckorna i juli, men
det fick ställas in på grund av dåligt väder.
Jonas upplever att det var lite mindre folk
i byn under denna sommar, men ändå
hade restaurangen bra besöksstatistik.
Grillaftonen var succé även i år. Det kom
över 200 glada personer. Gourmetaftonen var också fullbokad. Eftersäsongen
har varit full av bröllop och andra kalas,
vilket varit glädjande.
Nu är datumen för julborden klara och
publicerade på bland annat Facebook..
Det blir fred -lördagen 9-10 december.

Jonas beklagar att Ängelholms kommun
inte längre vill/kan sälja tomtmarken till
honom. Det medför bland annat att han
inte får samma möjlighet att hålla öppet
året om, eller att bygga stugor, som tidigare var tänkt.
Men med förhoppning om ett nytt arrendekontrakt, tar han nya tag och planerar för den kommande säsongen med nya
aktiviteter tillsammans med sina trofasta
kunder bland åretrunt- och sommarboende vejbystrandare.
PeO Jansson

Välkommen till Vårdcentralen Förslöv
- det offentliga vårdalternativet på Bjäre!
Mottagning distriktssköterska dagligen klockan 8 - 10.
Barnhälsovård och läkarmottagning efter bokning.
Telefon: 0431-58 71 50
Vardcentralenforslov.se
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Ängelholms &
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KUNSKAP & KÄRLEK

Gynna våra trogna annonsörer, som sponsrar KVS-museet







Bjäre Krafts fiber och stadsnät är en lysande
teknologi och en investering i framtiden.
Läs mer på www.bjarekraft.se
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KVS-museet sommaren 2016
Tävlingar
Under de två sommarmånader museet var öppet körde vi med
den ganska svåra och numera klassiska
vuxentävlingen ”GISSA PRYLEN”. KVS
f.d. överläkare John Perlhagen hade
med stor uppfinningsrikedom valt ut en
pryl med medicinsk anknytning.

Rätt svar i år var bukdukspeng. En metallbricka som fästes i kanten av operationsdukar.
När man opererade i buken användes
ofta flera, mindre, gröna dukar i operationssåret och i bukhålan för att hålla
undan tarmslyngor och stoppa blödningar mm. Innan man sydde igen och
avslutade operationen räknade man antalet som använts. Ändå hände det att
man glömde dukar. På en röntgenbild
kunde man se om det fanns kvar glömda bukdukar med hjälp av brickorna!

Bukdukspeng.

Årets vinnare, som har fått en bok, blev
Jonas Åberg från Stockholm, som kom
närmast med sitt svar: ”Nummerbrickor som sätts på sterilinstrument för att
hålla koll på dem, att ingen glöms i patienten”.
I vanlig ordning genomförde vi också en
tävling för barn, där de skulle hitta rätt
antal plåster på dockorna i utställningen.
Alla som gissade rätt fick en glass.
Som något nytt arrangerade vi dessutom
två tipsrundor med anknytning till utställningarna om KVS och Vejbystrand.
Vinnarna fick varsin bok. Steen Bjerggaard
Två byvandringar med
Gun Wendelbo-Hansson och Gunilla
Neumann genomfördes och två guidningar på museet gjordes av John Perlhagen. Dessutom hölls en barnaktivitet för
6-10 år av Gun och Gunilla.

Guidade turer

Hannes Petrèn (bilden) vann KVS-mästerskapet i minigolf
klass 1. Klass 2 vanns av Wiktor Johansson, som hade
flest ”spikar”, före Anita Rehnberg och Robert Svensson.
Samtliga gick runt banorna på 28 slag.

anordnades vid två tillfällen, då foton och/eller texter scannades
in.
Minnenas café

Philip Leruf höll ett föredrag om Tallhaga i augusti. PeO
Föredrag
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500-årsjubileet på Italienska ängen

Bildtext. Arial. Regular. 7/8,4

Vejbyföreningen anslöt till firandet av Ängelholm 500 år genom att i början av augusti arrangera ett evenemang på Vejby ängar. För underhållningen stod Party Polarna som med sitt proffsiga uppträdande och underhållande musik blivit mycket
populära, inte minst i Vejbystrand. Inte heller denna gång gjorde de några besvikna
utan det blev en mycket underhållande och trevlig kväll och som en uttryckte det
när kvällen led mot sitt slut ”bättre än så här blir det inte”. Det sammanfattar på ett
bra sätt en lyckad kväll på Italienska ängen.
Text och bild: Alf Örjas

Vejby Loppis

Öppettider:

Haragårdsvägen 45
Ons-lör 10-13
Vejbystrand
Tors även 17-19
0431-108 75
Sön 13-15

Vejbyföreningens bankgiro 527-6258
Medlemsavgift kr 100:-/hushåll
Hej matälskare!

Handla

På ICA Vågen vill vi att du som kund där du bor
alltid skall göra en bra affär. Därför
Billigare än
strävar vi efter att erbjuda bästa
du tror!
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.

0431-834 40
www.tryckservice.nu
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Värdig och trygg
vård och omsorg utifrån den
enskildes behov,
önskemål och
förutsättningar,
för meningsfull
livskvalitet i vardagen.
Vi utför hemtjänst och
hushållsnära tjänster.
Vi är en liten personalgrupp med hög kontinuitet bland personalen
som har hjärtat på rätta
stället.
Victorias väg 4A
266 53 Vejbystrand
0431-45 24 00
roxina.viebke@victum.se

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

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

Köp boken signerad på ICA Vågen den 4 dec kl. 14-17 Kr 240:Finns även att köpa på Akademibokhandeln Killbergs i Ängelholm

Vejbystrands bibliotek

Tel: 0431-46 89 40.
Öppettider: Mån-Tors 10-12 och 15-19.
Lör 10-13. Före röd dag 10-14.
Öppet fredagar 15-18
och lördagar 10-14
Gårdsbutik med viltkött mm.
Vejbyslättsvägen 56, Vejbystrand

Ett samlat grepp om installationer och
service för el och rör.
Prenad VS
0431-417220
Engelholms Elektriska 0431-417200

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 30 års branschvana
tommy@bbsaccounting.se
www.bbsaccounting.se
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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.
www.skanetruck.se

AB Kurt Lundström

Målerifirma

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

rehab & rekreation
Vejbystrand, Ängelholm
www.sommarsol.se
Välkomna till Restaurang Skeppet

Dagens lunch - Á la carte - Efter arbetet - Temabuffé - Catering - Fullständiga rättigheter

Vår SPA-avdelning

har ett stort utbud av behandlingar från topp till tå
Vidare information - 0431-44 31 00 - info@sommarsol.se - www.sommarsol.se

