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Sommaraktiviteter:

Vejbybadet
Öppnar den 10 juni och 
stänger den 20 augusti.

Midsommar
Traditionellt midsom-
marfirande på Italienska 
ängen den 23 juni. Medtag 
picknickkorg.

KVS-museet
Öppnar den 25 juni och 
håller öppet till den 20 
augusti, alla dagar.

Frukostklubben
Första doppet den 8 juli vid 
hamnbryggan.

VM i golf
Vejbystrandsmästerskapen 
i golf den 5 juli.

Dans på ängen
Datum ej fastställt. Håll 
utkik på vår hemsida. Med-
tag picknickkorg.

Kölbåtsregatta
”In i VASSen” kölbåtsre-
gatta den 5 augusti. Läs 
mer på: 
http://vejbystrandshamn.se

• Victoria Strand etapp III. Planförslaget utgörs av två nya bygg-
nader på den övre platån norr om de befintliga punkthusen, 
en mindre byggnad på gräsplanen framför huvudbyggnadens 
entré, tre villatomter utmed Sanatorievägen samt en ny ge-
mensamhetslokal för områdets bostadsrättsföreningar invid 
den utökade parkeringen. Totalt c:a 47 bostäder. Ansökan om 
ny detaljplan för området har lämnats in.
• Idrottsplatsen. Vejby IF ser gärna att kommunen efterskän-
ker marken som maskinhallen står på samt önskar köpa en 
markbit mellan IP och värmeverket för att kunna utveckla sina 
verksamheten och för att stimulera motionsidrotten.
• Småorter. Kommunfullmäktiges beredning för samhälls-
byggnad presenterade slutsatser inför en slutdebatt den 24 
april. En tätort bör bland annat ha byggklara tomter, både för 
bostäder och för verksamheter, hyreslägenheter, lekplats, för-
skola och skola, bibliotek, föreningsliv och idrottsplats samt 
tillgång till bra internetanslutning och kollektivtrafik.  Kom-
munen föreslås ta fram ett tillväxtprogram och marknadsföra 
småorterna bättre. Också om en byapeng att själva råda över.

http://vejbystrand.blogg.se

Aktuellt i Vejbystrand
Victoria Strand etapp III. Illustration: Pontus Möller arkitekter. 
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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 verka 
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. 
Hamnens restaurering 
och KVS-områdets beva-
rande uppmärksammas 
särskilt. 
Föreningen strävar efter 
att få fungera som remis-
sorgan gentemot berörda 
myndigheter.

Vejbyföreningens styrelse 2017
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 Tony Toresson 
070-550 00 14 tony.toresson@bjarenet.com
Ledamot Thomas Skoog 
0431-831 08 thomas.skoog@telia.com
Ledamot Sven-Olov Svensson 
073-087 55 12 sos.svensson@gmail.com
Ledamot Gunilla Edelberg 
070-888 87 64 gunede18@gmail.com
Ledamot Helena Andersson 
073-503 94 30 helinko55@hotmail.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 av 
KVS-museet, om inget annat angetts vid inbetal- 
ningen. 
Kom och påverka genom våra möten eller kontakta 
oss via epost: vejby2017@gmail.com 
Vejbyföreningen, c/o Kjell Broström, Nybyvägen 14,  26652 Vejbystrand

Besök gärna vår hemsida:
http://vejbystrand.blogg.se
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Efter en lång och mörk vinter känns det 
skönt när ljuset återvänder och inger 
förhoppningar om en lång skön som-
mar. Som vanligt är sommaren fylld av 
aktiviteter om vilka ni kan få en uppfatt-
ning om på kalenderuppslaget. 
Under vintern har vi inom styrelsen in-
sett behovet av förnyelse av Vejbyfören-
ingen för att på ett bättre sätt hänga med 
i den digitala tidsålder vi befinner oss i. 
Vi började med att skapa ett nytt e-post-
konto för att på ett bättre sätt kunna nå 
ut med information till de som angett 
sin e-postadress. Det här tycker vi har 
utfallit väldigt väl så för er som ännu 
inte lämnat e-postadress, gör det. 
Nästa steg i förnyelsen är att vi skaffat 
en ny logotyp, som blivit väldigt lyckad 
tack vare Ann Lönnbergs kreativitet. 

Vi har också öppnat en facebookgrupp 
under namnet ”Vejbyföreningen”. Den 
är öppen för alla och vi hoppas att det 
skall kunna bli ett trevligt och bra forum 
för att sprida information mellan vejby-
borna. 
Vi har dessutom insett behovet av en ny 
hemsida så därför har vi registrerat do-
mänen vejbyforeningen.se. Arbetet med 
att skapa hemsidan pågår och vi kom-
mer att meddela via de kanaler som vi 
har till förfogande när hemsidan är klar.
Avslutningsvis vill jag också passa på 
att tacka våra annonsörer för att de möj-
liggör utgivandet av Vejbybladet, gyn-
na dem gärna nästa gång du är ute och 
handlar eller köper tjänster. 
Jag vill också önska alla läsare en lång 
och skön sommar i Vejbystrand..      Alf

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

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

Prenad VS  0431-417220
Engelholms Elektriska 0431-417200
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Bjäre Kraft 
Efter de stora kommunsam-
manslagningarna i början 
av 70-talet bildades Bjäre 
Kraft 1972 genom att 7 en-
heter lades samman. En av 
dessa var Vejby El-förening.  
Det var inte givet att den ge-
mensamma verksamheten 
skulle lokaliseras till Västra 
Karup, men det låg mitt i 
verksamhetsområdet och Snabbt bredband. Stabilt elnät. Lokal service.

där stod det gamla kommunalhuset tomt. 
Håkan Eriksson anställdes som chef 1992, 
då man var c:a 20 anställda. Idag har fö-
retaget 65 anställda och över 60 inhyrda 
för bredbandsprojekten just nu. Omsätt-
ningen ligger på c:a 225 mkr för 2016 (103 
mkr bredband).
Bjäre Kraft sköter elnätet för drygt 12 
600 hushåll på Bjärehalvön. Sedan hös-
ten 2016 säljer man också el-energi och 

Bjäre Krafts fiber och stadsnät är en lysande  
teknologi och en investering i framtiden.  
Läs mer på www.bjarekraft.se

prognostiserar 3000 kunder för decem-
ber 2017. Aktuellt är en ombyggnad av 
mottagningsstationen i Grevie för 35 mkr 
för uppgradering till 130 000 volts reserv-
kraft. Håkan gläder sig över att man var 
tidigt ute med att gräva ner kablar i mar-
ken, bland annat i samband med tunnel-
bygget genom Hallandsåsen, vilket givit 
mycket få avbrott på grund av stormarna.
Bjäre Kraft distribuerar TV till ca  
12 000 kunder och har dessutom över  
12 000 bredbandskunder i Båstads, Äng-
elholms, Klippans och Åstorps kom-
muner. En kontinuerlig utbyggnad av 
stadsnäten pågår, men absolut störst är 
landbygdsprojektet. Det subventioneras 
med EU-stöd till upp mot 60% av in-
vesteringarna, som uppgår till 106 mkr 
för 2017. Ambitionen är att bygga ut fi-
ber med bibehållen hög kvalitet till alla i  
verksamhetsområdet som nämns ovan.
Nuvarande fastighet har blivit för trång. 
Nu projekteras nybyggnation vid Förs-
lövs pågatågstation invid väg 105, som 
ger optimal logistik för såväl transporter 
som personal.  
Det är en styrka med en ekonomisk för-
ening, som ger  långsiktig horisont för 
ägandet och återinvestering av vinsten.

PeO Jansson



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
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Historisk tillbakablick
En söndagseftermiddag 
med vackert väder 1929 var 
syskonen Jansson, Nils-Er-
ik 7, Gunnar 5 och Rut 3 år, 
på promenad i ”sanatorie-
skogen” bland de förvridna 
små träden. På flera av dem 
hade stammen snott sig och 
bildat en ring. En av dessa 
var på lagom höjd för att 
krypa igenom och det mås-
te man för att undvika otur 
på den vidare vandringen. Trollskogen  i KVS-parken har fascinerat många genom åren.

Fotot från ”Trollskogen i Vejbystrand” på Facebook.

Denna gång struntade syskontrion i 
detta. Lite längre fram dök plötsligt en 
okänd man upp och började prata med 
dem. Barnen blev väldigt rädda när 
mannen plockade upp någonting ur en 
läderväska. 

Han bad dem ställa upp  som tripp, 
trapp och trull med lillasystern till vän-
ster. Hon kröp ihop bakom bröderna. 
Allt var så skrämmande med den främ-
mande manicken. Något sådant hade de 
aldrig sett förut.

Mannen försökte lugna de små med att 
säga att han bara ville fotografera dem. 

Det hade de hört talas om och snart po-
serade de lydigt på skogsstigen.

Fotografen ville därefter ha reda på 
vems barn han hade haft äran att avbilda 
och var de bodde. Nils-Erik kunde be-
rätta detta och några dagar senare kom 
mannen till Hamnvägen 10 och lämna-
de in de färdiga fotona till barnens far, 
skräddare Bernhard, i dennes verkstad.

Huruvida barnens far fick betala något 
framgår inte av berättelsen. Minnet av 
händelsen och fotot har under årens 
lopp alltid kommit upp då de tre sysko-
nen träffats.                            PeO Jansson
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1 Torsdag 22

2 Fredag 

3 Lördag

4 Söndag
Veteranfordonsträff, Magnarp

5 Måndag 23

6 Nationaldagen

7 Onsdag
Vejby IF-Helsingborg ÖIF, 19:00

8 Torsdag

9 Fredag           

10 Lördag
Friluftsbadet öppnar 11:00

11 Söndag
 

12 Måndag 24
Friskis o Svettis, It ängen, 18:00
VIF B-Helsingborg AIS, 19:00

13 Tisdag 

14 Onsdag
Friskis o Svettis, It ängen, 18:00

15 Torsdag

16 Fredag
Sommarsol, grillbuffé

17 Lördag
Vejby IF-Åstorps FF, 14:00

18 Söndag
Simskola ÄSS, 18-19:30

Juni

19 Måndag 25
Friskis o Svettis, It ängen, 18:00
VIF B-Klippans FF, 19:00

22 Torsdag

24 Midsommardagen

25 Söndag
KVS-museet säsongsöppnar med 
minnenas café och bangolftävling 
kl. 14:00

26 Måndag 26 
Kommunens simskola*
Simskola ÄSS, 8-11:30, 18-19:30
VIF fotbollsskola startar 12:30
Friskis o Svettis, It ängen, barnjym-
pa 17:30, jympa 18:00

27  Tisdag

28 Onsdag 
Friskis o Svettis, It ängen, 18:00
Sommarsol, bjärebuffé

29 Torsdag
Friluftsbadet, temakväll 18-20

Juli
1 Lördag

2 Söndag 
Veteranfordonsträff, Magnarp

3 Måndag 27
Simskola ÄSS, 8-11:30, 18-19:30
Friskis o Svettis, It ängen,  
barnjympa 17:30, jympa 18:00

4 Tisdag
Byvandring med Gun & Gunilla  18

5  Onsdag
Friskis o Svettis, It ängen, 18:00
Vejbystrandsmästerskapet i golf.

6 Torsdag

7 Fredag 
Friskis o Svettis, It ängen, 8:30
Sommarsol, grillbuffé

11 Tisdag

12 Onsdag
Friskis o Svettis, It ängen, 18:00
Sommarsol, skånsk buffé

13 Torsdag

14 Fredag
Friskis o Svettis, It ängen, 8:30
Sommarsol, grillbuffé

15 Lördag
Frukostklubben Hos Jonas.

16 Söndag

17 Måndag 29
Simskola ÄSS, 8-11:30, 18-19:30
Friskis o Svettis, It ängen,  
barnjympa 17:30, VM-försök i 
Schlager-tabata 18:00

18 Tisdag
Byvandring med Gun & Gunilla  18

19 Onsdag 
Friskis o Svettis, It ängen, 18:00

20 Torsdag

21 Fredag
Friskis o Svettis, It ängen, 8:30
Sommarsol, grillbuffé

22 Lördag

23 Söndag

23  Fredag    
Italienska ängen, midsommar 14:00
Sommarsol, midsommarbuffé

30 Fredag 
Friskis o Svettis, It ängen, 8:30
Sommarsol, grillbuffé

20 Tisdag 

21 Onsdag 
Friskis o Svettis, It ängen, 18:00

8  Lördag
Frukostklubben Hos Jonas.
VIF Lions-Fröjdepinnarnas IS, 14:00

9 Söndag

10 Måndag 28
Simskola ÄSS, 8-11:30, 18-19:30
Friskis o Svettis, It ängen,  
barnjympa 17:30, jympa 18:00

24 Måndag 30
Simskola ÄSS, 8-11:30, 18-19:30
Friskis o Svettis, It ängen,  
barnjympa 17:30, jympa 18:00
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Augusti
1 Tisdag

2 Onsdag
Friskis o Svettis, It ängen, 18:00

3 Torsdag

4 Fredag
Friskis o Svettis, It ängen, 8:30

5 Lördag
Sommarsol, grillbuffé
Hamnen, In i Vassen regattan.

6 Söndag
Veteranfordonsträff, Magnarp

21 Måndag 34
VIF B-Bjuvstorps FF, 19:00

22 Tisdag

23 Onsdag
Sommarsol, italiensk buffé

24 Torsdag

25 Fredag
Sommarsol, grillbuffé         

SOMMARSOL 0431-44 31 00 
Bufféerna startar 17:00 
www.sommarsol.se

VEJBY IF 0431-44 67 25 
Fritidshem 0431-45 27 12 
Loppis 0431-108 75 
Fotbollsskola V26 mån-tor  
12:30-16:00, 7-15 år, 400:-/barn. 
www.vejbyif.se  Div IV nordvästra.

VEJBYBADET 0431-46 89 61 
Vardagar: 12.00 - 18.00, kassan 
stänger 17.00 (Bada till 17.30) 
Helger: 11.00 - 17.00, kassan 
stänger 16.00 (Bada till 16.30). 
*KOMMUNENS SIMSKOLA 
V26 - V28 Kr 600:-/15:- tillfälle. 
8.45-9.25 Fortsättningsgrupp 
9.30-10.10 Nybörjargrupp 
10.15-10.55 Nybörjargrupp

FRISKIS & SVETTIS Gympa på 
Italienska ängen. 0431-41 17 96. 
Världsrekordförsök den 17 juli.

ÄSS 
Ängelholms Simsällskap  
Vejbybadet. 
Tfn: 0431-101 39 
kansliet@simess.com 
www.simess.com

VEJBYSTRANDS TENNISKLUBB 
info@vejbytennis.se 
www.vejbytennis.se

SS DELFINEN  
0768-34 59 16 
styrelsen@ssdelfinen.se 
www.ssdelfinen.se

VEJBYSTRANDSMÄSTERSKA-
PET I GOLF. 
Åkagårdens Golfklubb. Anmälan 
till: alf.orjas@bahnhof.se.

KVS-MUSEET  
Öppet: 
Dagligen 25 jun - 20 aug, kl. 14-17.  
Kontaktperson:  
Sven Wendelbo  
mobil: 070-543 11 95 
mail: sven@wendelbo.com 
Byvandringar kr 50:-/pers 
Minnenas café kr 40:-/pers 
Bangolfavgift kr 10:-/pers 
Besök gärna de digitala portalerna: 
www.facebook.com/kvsmuseet, 
eller www.kvsmuseum.se

31 Måndag 31
Simskola ÄSS, 8-11:30, 18-19:30
Friskis o Svettis, It ängen, 
barnjympa 17:30, jympa 18:00

Uppgifter

29 Lördag

30 Söndag 

18 Fredag
Sommarsol, grillbuffé

19 Lördag
Vejby IF-Råå IF, 15:00

20 Söndag
KVS-museet stänger, 17:00
Friluftsbadet stänger 17:00

25 Tisdag 
Minnenas café på KVS-museet  14

26 Onsdag
Friskis o Svettis, It ängen, 18:00
Marley on the beach 11-23
Sommarsol, amerikansk buffé

27 Torsdag
Friluftsbadet, temakväll 18-20

28 Fredag 
Friskis o Svettis, It ängen, 8:30
Sommarsol, grillbuffé

13 Söndag
VTK-klubbmästerskap

14 Måndag 33

15 Tisdag

16 Onsdag

17 Torsdag 

11 Fredag
Sommarsol, grillbuffé

12 Lördag
VTK-klubbmästerskap

7 Måndag 32
Simskola ÄSS, 8-11:30, 18-19:30
Friskis o Svettis, It ängen, 18:00

8 Tisdag
Vejby IF-Klippans FF, 19:00

9 Onsdag
Friskis o Svettis, It ängen, 18:00
Sommarsol, skaldjurs buffé

10 Torsdag 

31 Torsdag

29 Tisdag

30 Onsdag

28 Måndag 35 

26 Lördag

27 Söndag
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Gynna våra trogna annonsörer, som sponsrar KVS-museet

Advokat Lennart Nilsson
www.advnilsson.se
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Välkommen till Barkåkra församling 
- din församling!

www.svenskakyrkan.se/barkakra

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

Vi har gudstjänst: 
Söndagar kl.10

Sommarkyrka
och Vägkyrka i 
juli månad.
 
Välkommen!

Din väg till körkortet!

www.berndtssons.nu • 0431-808 50

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.

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

Värdig och trygg 
vård och om-
sorg utifrån den 
enskildes behov, 
önskemål och 
förutsättningar, 
för meningsfull 
livskvalitet i var-
dagen.
Vi utför hemtjänst och 
hushållsnära tjänster. 
Vi är en liten personal-
grupp med hög konti-
nuitet bland personalen 
som har hjärtat på rätta 
stället. 

Victorias väg 4A
266 53 Vejbystrand
0431-45 24 00
roxina.viebke@victum.se

KVS-museets öppettider 2017: 25 jun-20 aug kl. 14-17



10 • Vejbybladet

Nytt Vejby IF projekt 
Under våren 2015 kom några nyanlända 
flyktingar från Mellanöstern till VIF:s ar-
betsträningsprojekt Rondellen. Tanken 
uppstod om hur man bäst skulle kunna 
integrera migranter i vårt samhälle.

Idéer diskuterades på styrelsemöten 
under året och blickarna riktades mot 
kommunens utrymda boende för en-
samkommande flyktingbarn på Sanato-
rievägen 62.  Kontakt togs med kommu-
nens boendesamordnare och ett koncept 
för ett integrationsprojekt presentera-
des.

Under 2016 lossnade förhandlingarna 
med kommunen och exploateringsche-
fen förberedde ärendet för beslut om 
fastighetsförsäljning till Vejby IF AB. 
Detta togs i kommunstyrelse-/fullmäk-
tige under november. Köpeskillingen 
fastställdes till 1 mkr och VIF tog över 
fastigheten i januari 2017.

Kommunens välvilliga inställning till 
ärendet och snabba handläggning kan 
säkerligen tillskrivas föreningens tidiga-
re lyckosamma sociala projekt. 

VIF kontaktades direkt av tillverkare, le-
verantörer och hantverkare inom bygg-
branschen om sponsring av projektet. 

Byggruppen inom VIF satte full fart med 
projektering av tre lägenheter på mellan 
90 och 100 m². Vardera med tre sovrum, 
vardagsrum, kök och dusch/toalett. Man 
hade egen kompetens för detta kunde 
fritt disponera om ytorna på totalt 300 m². 
Kostnaderna har således kunnat hållas 
nere.

När ritningarna var klara satte man hög-
sta fart och den 1 maj 2017 hade kom-
munen tillträde. Då hade samtliga tek-
niska installationer i fastigheten blivit 
utbytta och byggnadsdelarna brandsäk-
rats. Lägenhetsförråd och en gemensam 
tvättstuga  har iordningställts i källaren. 
Uppvärmningen sker med elektriskt 
uppvärmda oljefyllda element.

Hyreskontrakt på tre år har tecknats 
med kommunen, så att föreningen får 
täckning för sina kostnader. 

VIF har också lyckats få nyttjanderätt av 
grannen till 8 m i söder och 10 m i öster 
av dennes mark för uteaktiviteter.

Klubbchef Anders Liljeblad är väldigt 
nöjd med alla ideella krafter som delta-
git i projektet och glad för att så många 
av byns invånare ställt sig positiva till 
föreningens nya satsning.

PeO Jansson

Sanatorievägen 62 fick ett ansiktslyft när klubbchef Anders Liljeblad skruvade till ett nytt Vejby IF-projekt.
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 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

Vejby Loppis
Haragårdsvägen 45
Vejbystrand
0431-108 75

Öppettider:
Ons-lör 10-13

Tors även 17-19
Sön 13-15

Vejbystrands skola 
och förskola
arbetar enligt en unik 
pedagogik som hjälper 
alla barn att hitta sin väg 
till lärande. En småska-
lig, personaltät verksam-
het där föräldraengage- 
manget möjliggör det lilla 
extra. 
Med start i förskolan 
Sandslottet 1990 har för-
äldrakooperativet bakom 
Vejbystrands skola och för-

               
     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

skola gjort en sammanlagd 
vinst på noll kronor. Alla 
pengar, som sparas tack 
vare föräldrarnas engage-
mang, läggs på barnen och 
deras utveckling. 
Pedagogiken, som an-
vänds hela vägen från för-

skola till årskurs 6, är präg-
lad av professor Howard 
Gardners syn på inlärning 
genom multipla intelligen-
ser. 
I skolan, som startades 
1998, går det 12-15 elever i 
varje årskurs. 
Maten lagas med omsorg 
från grunden i skolans eget 
kök.
Verksamheten har hög 
personaltäthet med ca 110 
barn och ca 25 anställda.
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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.

rehab & rekreation
Vejbystrand, Ängelholm

www.sommarsol.se

Välkomna till Restaurang Skeppet
Dagens lunch - Á la carte - Efter arbetet - Temabu�é - Catering - Fullständiga rättigheter

Vidare information - 0431-44 31 00 - info@sommarsol.se - www.sommarsol.se

Vår SPA-avdelning
har ett stort utbud av behandlingar från topp till tå

0431-834 40
www.
tryckservice.
nu


