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Vinteraktiviteter:

Julmarknad
Söndagen den 10 decem-
ber kl. 14-17 på torget.
Biblioteket håller öppet.

Årsmöte
för Vejbyföreningen avhålls 
den 13 februari 2018 på 
Viktoriagården kl. 19.

• Uppkoppling via fibernätet. De flesta av Bjäre Krafts kunder 
har redan kommit igång med sina fibertjänster och i mitten 
av november förväntas resterande installationer vara utförda.
Nedgrävning av fiberslangar påbörjades under våren 2017 
och är nu klart. Inblåsning av fiber till fastigheterna pågår. 
Asfaltering beräknas vara färdigt innan årets slut.
Dagens och framtidens teknik när det gäller internet, TV med 
mera kräver snabbt bredband.
• Detaljplaner/bygglov. Vejby 135:3 och 15:20 m.fl. ”Kohagen”, 
laga kraft 2016-02-05, status okänd.  
Del av Vejby 41:2, en ny detaljplan är påbörjad för att pröva 
möjligheten att, inom del av det gamla KVS:området, uppfö-
ra bostadsbebyggelse för rad-, par, kedjehus och flerbostads-
hus, ”Victoria Strand III”.  
Vejby 15:325, ”Smen’s mack”, ansökan om avstyckning och 
bygglov, pågående.

• Stranderosion. Försök med olika skydd. Läs mer på sid 7.

http://vejbyforeningen.se

Aktuellt i Vejbystrand

Specialvandring för äldre med Gun och Gunilla. Läs mer på sid 9.  

Susanne Thell på Bjäre Kraft visar 
TV-utbudet för kund på kontoret i 
Västra Karup. Foto: Mette Ottosson.

Vejbystrandsstranden i vinterskrud. 
Foto: Alf Örjas.
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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. 
Hamnens restaurering 
och KVS-områdets beva-
rande uppmärksammas 
särskilt.
Vejbyföreningen fungerar 
som en remissinstans i 
kommunen för att tillva-
rata Vejbybornas intres-
sen.

Vejbyföreningens styrelse 2016
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 thomas.skoog@telia.com
Ledamot Sven-Olov Svensson 
073-087 55 12 sos.svensson@gmail.com
Ledamot Vakant 
mobiltfn  e-postadress

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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I vårnumret hoppades jag på en lång 
och skön sommar. Det infriades inte, 
men förhoppningsvis har ni ändå kun-
nat koppla av och hämta krafter inför 
den mörka årstiden. 
Vi har nu kommit igång på allvar med 
inträdet i den digitala tidsåldern. Vår 
hemsida är nu i drift och där finns även 
aktuella kontaktuppgifter. Hemsidan 
har adressen ’vejbyforeningen.se’. Av-
sikten är annars att diskussion och in-
formationsutbyte skall ske på Facebook 
där vi finns under gruppen ’Vejbyfören-
ingen’. Vi hoppas att ännu fler vill följa 
oss där. 
Under hösten har vi också deltagit i pro-
jekt ”Trygghetsvandring” där vi tillsam-
mans med hamnföreningen, Vejby IF 
och ett antal intresserade vejbybor för-
sökt identifiera platser i Vejbystrand där 

insatser bör göras för att göra samhället 
tryggare och säkrare. Vi hoppas att det 
finns kommunal vilja och pengar att för-
verkliga en del av våra förslag. 
En av våra sommaraktiviteter är ”Dans 
på ängen” där det känns som vi nått 
vägs ände. Vi har försökt satsa på bra  
orkestrar under två somrar men trots 
det har vi inte lyckats locka en större 
publik vilket medfört att arrangemang-
et gått med förlust. Så, vad skall vi hitta 
på istället? Styrelsen brottas med frågan 
just nu? Har ni förslag, så hör av er!
Avslutningsvis vill jag tacka alla vejby-
bor för ert stöd genom medlemskap i VF 
samt att ni deltar i våra aktiviteter. Jag 
hoppas och tror att vi ses vid julmark-
naden den 10 december och jag passar 
på att önska alla en god jul och ett riktigt 
gott nytt år.                                  Alf Örjas

Ordföranden har ordet

YYY XX

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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BBS Accounting Service AB
är en redovisningsbyrå med 4 anställ-
da som har funnits i Ängelholm sedan 
2003. Byråns ägare, Tommy Gustavsson, 
bor sedan 1989 i Vejbystrand. Tjänsterna 
erbjuds främst till små och medelstora 
företag inom ett stort antal branscher.
Målsättningen är att kunderna skall 
uppleva byrån som ett naturligt boll-
plank när det gäller frågor som rör deras 
företags utveckling. 
Kunderna skall känna sig trygga när de 
anlitar byrån, som med stort engage-
mang bygger relationer genom ömsesi-
digt förtroende.
Allt från ett fullservicekoncept till att 
hjälpa till med enstaka delar erbjudes 
kunderna. Byrån kan t.ex. vara företa-
gets ekonomiavdelning och handlägga 
allt som rör den löpande redovisningen 
inklusive lönehantering för personalen.

Tommy, Anki, Lisbeth, och Abdurrahim

 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

Utöver detta erbjudes hjälp med kvalifi-
cerade skattefrågor och svar kan ges på 
det mesta inom moms- och skatteområ-
det. Deklarationsservice tillhandahålles 
för alla kategorier av kunder.
Hjälp med att starta företag, oavsett vil-
ken företagsform man väljer, erbjuds 
också.
De riktlinjer som finns för auktoriserade 
redovisningskonsulter följs. Det borgar 
för både hög kvalitet på  tjänsterna samt 
en hög kunskapsnivå på medarbetarna. 
Byrån är dessutom medlem i bransch-
sammanslutningen för auktoriserade 
redovisnings- och lönekonsulter. 
Ett flexibelt arbetssätt, med lyhördhet 
för kundens behov, anpassar tjänsteut-
budet så att bästa möjliga effektivitet 
uppnås. Genom ”moln-tjänster” kan 
kunden  arbeta hemifrån med vissa de-
lar och överlåta resten till byrån. 
All rapportering till samt de kontakter 
som krävs med olika myndigheter tar 
BBS Accounting Service hand om. 
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Historisk tillbakablick
Bilden till höger är från 1946. Juniorlaget 
med legender som Torsten Nilsson, Ha-
rald Appelqvist, Lennart Svensson, Erik 
Karlsson, Axel Karlsson, Lennart Nilsson 
m.fl. poserar glatt.
Erik och Axel var bröder och deras far 
hade smedjan i Vejby. Det blev naturligt-
vis ”Smen’s Axel” och ”Smen’s Erik” de 
framledes kom att kallas. 
Erik startade småskalig bilverkstad i Åke 
Svenssons garage på Skogsvägen någon 
gång på 50-talet. Detta lockade flera grab-
bar att hänga där.
När Erik kunde köpa fastigheten vid 
Sandlyckevägen, slog han till och byggde 
en bensinmack med verkstad 1959.
Han blev franchisetagare för Mobil Oil AB 
till att börja med och sedan norska Hyd-
ro innan Erik slutade 1996. Systerdottern 
Monica tog över bensinförsäljningen till 
2006.
Bo Falk var Smen’s förste lärling och job-
bade tre somrar i sträck hos honom. Där-
efter har många grabbar i byn passerat 
genom lokalerna och lyssnat till Smen’s 
mustiga språk.
- Tjo pang i väskan! - Ha’ vi så vi kan?  
- Stig åt sidan. - Vad kostar stället? m.fl. ut-
trycksfulla idiom.
Alltid lika prydlig i sina terylenbyxor och 
trätofflor med välkammat brylcremehår 
och en trasa att torka händerna på. Liksom 

Fantomen var han hård mot de hårda, 
men hade ett hjärta av guld. Erik ’Smen’ 
Karlsson gick bort 2016 i en ålder av 87 år.
Fastigheten har sedan i maj 2017 ny ägare 
som planerar att uppföra bostäder på plat-
sen.                                                PeO Jansson
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Vejbystrands hamn 2017
Denna sommar (var den här överhuvud-
taget?) går nog till historien som en av 
de lugnaste någonsin för hamnen i Vej-
bystrand. Vädret gjorde att det var väl-
digt lite båtaktivitet i hamnen och antalet 
gästande båtar var under det normala. 
Undantaget var SS Delfinens aktiviteter 
med framförallt seglarskolan som slog 
nytt rekord på antalet deltagare. Under 
hela fem veckor bedrevs det seglarskola! 
Verkligen roligt att föreningen har fått ett 
sådant uppsving och att intresset för seg-
lingssporten verkar öka. 
Året började likt de andra åren, efter det 
att hamnrenoveringen blev klar, det vill 
säga med reparationer av bryggor och 
elförsörjning som förstörts av vinterns 
stormar. Ängelholms kommun har nu 
avsatt pengar för att utreda hur vi kan 
säkra hamnen på ett bättre sätt mot vin-
terns blåsväder.  Vi hoppas kunna se ett 
resultat av detta under nästa år. 
Under tidig sommar investerade hamn-
förening medel för att förbättra isätt-
ningsrampen genom att gjuta en förläng-
ning av slipen upp på hamnplan. Det har 
nu blivit både säkrare och lättare att sjö-
sätta och ta upp båtar. 
Första lördagen i augusti var det dags 
för den årliga VASS regattan som ordnas 
i samarbete mellan Vejbystrandshamn-
förening och SS Delfinen. Det var många 

båtar som var anmälda dock följde väd-
ret sin norm för denna sommar och bjöd 
på kuling och hög sjö! Tävlingsledningen 
beslöt att officiellt avblåsa den formella 
regattan. Fyra båtar ville trots allt segla 
banan. Av dessa fyra så var det enbart 
två som lyckades fullfölja hela seglingen.
Vi har ca 100 båtplatser tillgängliga i 
hamnen. Det är ett väldigt stort tryck på 
dessa båtplatser och ungefär 130 står i kö 
för att få en plats i vår vackra hamn. I nu-
läget så får man räkna med ca. 10-15 år, 
beroende på vilken storlek man vill ha, 
innan man erbjuds fast plats.  
Många medlemmar lägger ner stor kraft 
och fritid på att göra hamnen så bra och 
trevlig som möjligt. Hade det inte varit 
för alla dedikerade och engagerade med-
lemmar i Vejbystrandshamnförening och 
Segelsällskapet Delfinen så hade inte 
hamnen varit så fin och trevlig som den 
nu är. Tack alla ni som under året har job-
bat för att få en hamn där alla kan trivas! 

Text & bild: Johan Lundström, hamnkapten
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Försök att skydda klitterna
För mer än två år sedan lämnade Eva 
Thulin in ett medborgarförslag om att 
skydda klitterna med ett 200 m långt sta-
ket från Vejby udde norrut enligt en mo-
dell från 70-talet som visat sig vara lycko-
sam i kampen mot stormarna.
Riktigt så blev det inte när kommunen 
startade arbetena i somras. C:a 30 m sat-
tes upp på ”fel” ställe enligt en metod 
som använts i Ängelholms havsbad.
Efter mycket tjat och engagemang lyck-
ades Eva få till stånd en modifiering av 
Myndighetsnämndens beslut, så att hon 
tillsammans med berörda tjänstemän 
kunde anvisa entreprenören rätt place-
ring och beprövad metod för ytterligare 
c:a 60 m staket.
En utvärdering av de två olika metoder-
na skall göras under 2018 och 2019, för 
eventuell fortsättning norrut mot ham-
nen.
Skydden motstår kanske inte en kraftig 
storm eller orkan, men förhoppningsvis 
hinner man se vilket skydd som samlar 
sanden bäst.                             PeO Jansson

Överst kommunens 30 metersstaket.
Underst ”Evas” högre staket på 60m med en lucka  
på 10 m där skyddsbehovet är mindre. Foto: Alf Örjas.

Så här har man löst erosionsproblematiken vid Varamo 
stranden i Motala. En 3 km lång strandpromenad i be-
tong utgör samtidigt skydd. Foto: Sven-Olov Svensson.

Det blir lätt stora erosionsskador av olika slag vid stormar 
och häftiga regn. Här vid hamnstrandens nedgång. 
Foto: Sven-Olov Svensson.



8 • Vejbybladet










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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KVS-museet sommaren 2017
Tack vare entusiastiska museivärdar 
lyckades vi också i år hålla museet öp-
pet varje dag mellan den 18 juni och 22 
augusti. Det är många glada personer 
som ställer upp och tar emot besökare 
hela sommaren, vilket vi är mycket tack-
samma för.
Säsongen invigdes med café och sedan 
arrangerades ytterligare ett välbesökt 
café lite senare under sommaren. 
Nytt för säsongen var en liten utställ-
ning om Majblomman, som ju en gång 
tillkom för att hjälpa barn med tbc. Dess-
utom fanns en komplettering av olika 
viktiga årtal i historien kring KVK-KVS.
Sammanlagt räknade vi in ca 800  
besökare under museets olika aktivite-
ter. Fortfarande får vi ibland långväga 
gäster med anknytning till KVS. Det kan 
vara före detta patienter eller personer 
som har arbetat här under olika perio-
der. Ofta har dessa besökare mycket att 
berätta.
Tävlingen ”Gissa prylen” vanns av  
Anne-Charlotte Bernvetter. Det var en 
sjuksköterskehätta.
En kvinna från Malmö firade en del av 
sin 80-årsdag med sina tre döttrar på 
museet. Hon hade arbetat på KVS och 
var så lycklig för att få komma tillbaka 
och minnas genom alla bilderna på mu-
seet.
Under våren tog vi emot elever i åk 9 på 
Magnarps skola, som kom för att lära sig 
mer om samhällets historia, och vi hade 
en guidad tur längs Byvägen för SPF. Vi 
tog även emot en klass från gymnasie-
särskolan i Ängelholm. 
Som vanligt hade vi två vandringar, en 
ny som vi kallar Hamnarundan, och en 
favorit i repris, nämligen promenaden 

Caféer, byvandringar och specialvisningar 2017.

längs Byvägen. Varje vandring tar 1,5 - 2  
timmar. Alltid får vi veta något nytt och 
intressant genom spännande samtal.
Eftersom vi tror på det personliga berät-
tandet har vi även varit på Victoriagår-
den och samtalat med de boende om det 
gamla Vejbystrand, vilket blev mycket 
uppskattat, och det ledde fram till en 
specialvandring med rullstolar och per-
mobiler längs Byvägen.
Vår lilla byggrupp är igång igen och 
bygger vidare på modellen av KVS- 
området. Dessutom höll vi ett föredrag 
för Bjäre arkeologiförening i Förslöv om 
doktor Lindahls dröm om ett sjukhus 
vid havet och vad det kom att innebära 
för framväxten av Vejbystrand.

Gun Wendelbo Hansson
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Vejby Loppis
Haragårdsvägen 45
Vejbystrand
0431-108 75

Öppettider:
Ons-lör 10-13

Tors även 17-19
Sön 13-15

Serieseger för Vejby IF
Allra först - ett stort grattis till nye trä-
naren Magnus Arvidsson och spelarna 
för en succéartad säsong med seriese-
gern i Nv IV:an som kronan på verket. 
Sportchef Christian Jensen gläds åt att 
Magnus förlängt kontraktet med 2 år.
Att bli ett stabilt div. III-lag och att vara 
ett attraktivt mellansteg för spelare i 
karriären från Bjäre med Ängelholm, är 
klubbens kortsiktiga mål.
Förutsättningen är att u-avdelningen 
kan fortsätta utvecklas och leverera 
A-lagsspelare samt att föreningen, 
genom det vitaliserade och utökade nät-
verket ”Team Oranje”, kan erbjuda dem 
jobb och kanske även boende.
Sponsornätverket, som Christian med 
hjälp av en extern resurs i Frida Pauls-
son byggt upp, har fördubblat reklamin-
täkterna och skapat en positiv anda, inte 
minst genom två lyckade lunchsamman-
komster under 2017. 60 - 70 företags- 
representanter deltog vid varje tillfälle 
och åhörde föreläsningarna. Hittills har 
89 företag medlemskap i Team Oranje 
och ambitionen är att växa ytterligare. 
Under 2018 planeras 3-4 nätverksträffar.
Det är framförallt Vejby IF:s sociala enga-
gemang som lockar sponsorerna till del-
aktighet. Fritidsverksamheterna har c:a 
130 inskrivna barn, ”Rondellen” snurrar 
på med runt 15 deltagare som anvisats 
av AF, loppisen är fortfarande mycket 

Sponsorträff med Jonas Helgesson. Seriesegrarna. 

populär och det nya migrationsboendet 
vid Sanatorievägen fungerar bra.
Klubbchef Anders Liljeblad ser inte någ-
ra större orosmoln torna upp sig, men 
genomför tillsammans med styrelsen en 
omorganisation, för större hållbarhet och 
kontinuitet. Bland annat ges enhetsche-
ferna större personalansvar.
Inför klubbens 100-års jubileum pågår 
en utvecklingsdiskussion i ”Vision 
2022”, för vilken alla enheter skall utar-
beta framtidsmål och där det helägda 
AB:s roll konsolideras.           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

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

               
     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.
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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.

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.

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

0431-834 40
www.tryck- 
service.nu


