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VÄLKOMMEN
till
VEJBYSTRANDS HAMN

VÄLKOMMEN TILL VEJBYSTRAND
Vejbystrand ligger på den skånska nordvästkusten, en bit in i Skälderviken. I början av 1800-talet var Vejbystrand ett litet fiskeläge men har
idag utvecklats till en attraktiv badort. Det är fortfarande en liten by
men den erbjuder mycket.
Hamnen och stranden är självklara och naturliga samlingsplatser på
sommaren. I anslutning till hamnen finns två sommarrestauranger,
en lekplats, en naturskyddad hed med strövande kreatur och en vidsträckt sandstrand.
Ett par hundra meter upp från hamnen ligger en livsmedelsaffär med
bra utbud, en frisör, en blomsteraffär, en veterinärklinik, ett bibliotek, en
pizzeria och busshållplats, där bussar regelbundet går in till Ängelholm
som är en större småstad med många fina butiker och restauranger.
Om man följer Skåneleden (kustleden etapp 19), som går precis
förbi hamnen, söderut så kommer man till ett friluftsbad och sedan ett
värdshus med pub. Promenerar man inåt landet, genom Vejbystrand,
så finner man en charmig gårdsbutik med härliga delikatesser.
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VÄLKOMMEN TILL HAMNEN
Vejbystrands hamnförening hälsar alla hjärtligt välkomna hit. Vi har
numera en hamn som vi kan vara stolta över. Bra bryggor, bra förtöjningsmöjligheter, bra faciliteter och ordning och reda.
Båtgäster anmäler sig till Hamnkapten Johan
Lundström på telefon +46 (0)703 881444 så
snart som möjligt efter ankomst, för att få tillgång till faciliteter och för att betala hamnavgiften.
Gästande båtar är välkommna att förtöja
längs med pirarmarna där det finns ca 6
platser, eller på fasta båtplatser vid Y-bom
eller pålar med ”grön” skylt (A-F). Avgiften är
150 sek per natt eller 750 sek för sju nätter.
I hamnområdet gäller Hamnordningen, regler och ordningsföreskrifter, som tagits fram av hamnföreningen. Hamnordningen kan du ta
del av på www.vejbystrandshamn.se eller på hamnkontoret. Det är i
första hand Hamnkaptenen, eller av denne utsedda Hamnvakter, som
ansvarar för att reglerna i Hamnordningen upprätthålls.

INSEGLING TILL HAMNEN
Hamnen saknar för närvarande visuella hjälpmedel för insegling så
som sektorljus eller enslinje. Insegling bör ske i dagsljus. Angöringspunkt för hamninloppet är N56° 18’ 55.32’’ E12° 45’ 38.91’’.
För den som inte är familjär med farvattnen omkring Vejbystrandshamn rekommenderas att insegling sker längs med linjen mellan
Kullaberg-Vejbystrand 086°, att man inte går längre nordväst än linjen
mellan Grytgrund-Vejbystrand 116° och inte heller går söder om linjen
Arild-Vejbystrand 069°.
Ca 150 m nordväst om hamninloppet ligger en sten precis under
ytan. Detta grund är markerat med ett rött babordsmärke. Söder om
hamnen finns en lång sandstrand som slutar vid Vejby udde. Utanför
Vejby udde finns ett rev. Udden bör undvikas med minst 200 m. Följs
ovan inseglingsrutter (d.v.s. insegling mellan linjerna B och C) så undviks både grundet NV om hamnen samt revet vid Vejby udde.
Hamnen håller ett djup på 2,40 m vid medelvattenstånd. Det kan dock,
speciellt efter västliga stormar, temporärt vara grundare i själva hamninloppet på grund av sanddrift. Båtar som har ett djup som överstiger
1,80 m bör kontakta hamnkapten innan angöring, för att få senaste
informationen gällande djupet i hamninloppet.

PÅ PLATS
En av anledningarna till att det anlades ett kustsanatorium i Vejbystrand i början av 1900-talet var att man fann luften exceptionellt ren
och fin. Så när du angjort hamnen, ta några djupa andetag och känn
hur kropp och själ landar i en stressfri, behaglig miljö.
Kustsanatoriet kom att skapa en tradition av vård och omsorg på orten
och kanske är det därför som människor i Vejbystrand är hjälpsamma,
lugna och vänliga. Här säger vi hej till varandra och är glada i största
allmänhet, speciellt på sommaren...
Vill du njuta av naturen så har du hamnat rätt. Följ Skåneleden längs
kusten norrut över heden mot Stora Hult och Lervik - kanske ända
till Torekov, om du har bra skor och vattenflaska med. Eller vandra
söderut förbi den fascinerande trollskogen, över Magnarpsheden mot
Magnarp, följ den underbara lilla stigen längs vattnet, och vidare mot
Björkhagen, Skepparkroken, Skälderviken och Ängelholm. Går man
söderut kan man ta bussen tillbaka från flera platser.
Efteråt kan man njuta av en god, kall öl i hamnen och om man har tur,
njuta av en alldeles fantastisk solnedgång i väster.

VILL DU VETA MERA?
Vejbystrand ligger i Ängelholms kommun www.engelholm.se,
förutom en liten del som tillhör Båstad kommun www.bastad.se.
Våra turistbyråer finns på www.engelholm.com respektive
www.bastad.com.
Vejbystrands intresseförening arrangerar Valborgsfirande, Midsommarfirande, dans på ängen m.m. Läs mer på www.vejbystrand.blogg.se.
Vejbystrands IF engagerar många barn, ungdomar och vuxna i framför
allt fotboll, men har också en stor lekplats, fritidsgård och loppis. Läs
mer på www.vejbyif.se.
Buss nr 2 går in till Ängelholm minst 1gg/timme på vardagar mellan
kl 05 och kl 23. Se tidtabeller på www.skanetrafiken.se.
Mer om Skåneledens sträckning hittar du på www.skaneleden.se
och om du har cykel med dig, kolla in www.kattegattleden.se.
Mer om Vejbystrand och kustsanatoriets historia hittar du på KVS-museet www.kvsmuseum.se.
Första lördagen i augusti varje år anordnar Vejbystrands segelsällskap
SS Delfinen en regatta som kallas VASS-regattan. Läs mer på
www.ssdelfinen.se eller www.vejbystrandshamn.se.
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KONTAKT
För information och hamnavgifter kontakta
Hamnkapten Johan Lundström
Tel: 0703 88 14 44
E-post: johan.lundstrom@bjarenet.com
Vejbystrands Hamn förvaltas och drivs av
Vejbystrands Hamnförening ekonomisk förening.
Org.nr 769621-3581
Bankgiro 625-2597
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