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VELKOMMEN TIL VEJBYSTRAND 

Vejbystrand ligger på den skånske nordvestkyst et stykke inde i  
bugten ”Skälderviken”. I begyndelsen af 1800-tallet var Vejbystrand et 
lille fiskeleje, i dag er det bl.a. en attraktiv badeby. – Det er stadig en 
mindre by, men den har meget at tilbyde.

Havnen og nærliggende strand er logiske og naturlige samlingspladser 
om sommeren. Ved havnen finder man 2 sommerrestauranter, en  
iskiosk, legeplads, en fredet hede med fritgående kreaturer samt en 
lang sandstrand med klitter.

Et par hundrede meter fra havnen findes et veludrustet supermarked, 
en frisør, blomsterbutik, veterinærklinik, pizzeria, bibliotek og bus- 
holdeplads. – Regelmæssig busforbindelse til den større by Ängelholm 
(13 km.) med mange fine butikker, restauranter, torve og gågade. Än- 
gelholm blev grundlagt i 1516 af Christian II, og har i dag ca. 40.000 
indbyggere.

”Skåneleden” er et system af vandre- og cykelstier på mere 1.000 
km. opdelt i 89 etaper. Etaperne går både langs kysten og inde i lan-
det. Hvis man følger Skåneleden (kustleden etape 19) som går lige 
forbi havnen i sydlig retning, så kommer man efter få 100 meter til 
et stort friluftsbad med pool, og derefter til et mindre hotel med pub. 
– Spadserer man ind i landet finder man en charmerende gårdbutik 
”Skafferiet” med mange delikatesser.



A A-bryggen

B B-bryggen

C C-bryggen

D D-bryggen
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G Servicebygning (toilet, brusekabiner,  
affaldsstation, havnekontor)

H Servicekaj med toilettømning og mastekran

I SS Delfinen (sejlklub)

K Gæstepladser

M Klubbhuset Ruffen
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VELKOMMEN TIL HAVNEN 

Vejbystrands havneforening ønsker alle hjerteligt velkommen. Vi har 
i dag en havn vi er stolte over, en havn med ca.100 bådpladser med 
gode brygger, fortøjningsmuligheder og mange faciliteter.

Gæstende både anmelder sig til havnefo-
ged Johan Lundström på telefon +46 (0)70 
3881444 snarest efter ankomst for at betale 
havneafgiften og få adgang til havnens faci-
liteter.

Gæstende både er velkomne at fortøje langs 
med pierarmene hvor der findes ca. 6 pladser, 
eller også i Y-bomme eller ved pæle markeret 
med grønt skilt (moler A-F). Afgiften er Sek. 
150 pr. nat, eller Sek. 750 for 7 nætter.

I havneområdet gælder ”Hamnordningen”, hvilket er de regler og 
forordninger som fastsættes af havneforeningen. ”Hamnordningen” 
kan findes på www.vejbystrandshamn.se, eller på havnekontoret. Det 
er havnefogeden, eller de af ham udsete havnevagter der har ansvar 
for at reglerne i ”Hamnordningen” overholdes.





INDSEJLING/ANDUVNING TIL HAVNEN 

Der findes for nuværende ingen visuelle hjælpemidler som f.eks. lys, 
anduvningsbøje eller sigtelinje med båker. Indsejling bør ske i dagslys. 
Position på havneindløbet er N56` 18’ 55.32’’ og E12` 45’ 38.91’’.

For de som ikke er bekendte med farvandet omkring Vejbystrands 
havn anbefales det at anduvning sker langs med linjen mellem  
Kullen-Vejbystrand 086`, og at man ikke går længere nordvest end 
linjen mellem Grytgrund-Vejbystrand 116`, og heller ikke går syd om 
linjen Arild-Vejbystrand 069` .

Ca. 150 m. nordvest om havneindløbet ligger en sten lige under hav- 
overfladen. – Denne er markeret med et rødt bagbordsmærke. Syd for 
havnen findes en lang sandstrand som slutter ved Vejby Odde. – Uden 
for denne odde findes et rev som bør undgås med mindst 200 m.

Havnens dyb er 2,40 m. ved middelvandstand. Der kan dog, spe-
cielt efter storme fra vest, midlertidigt være lavere i selve indløbet 
pga. sanddrift. Både som stikker dybere end 1,80 m. bør kontakte  
havnefogeden inden indsejling for at få seneste information om  
dybden i havneindløbet.





VEL ANKOMMET 

En af årsagerne til at man opførte et kystsanatorium i Vejbystrand i 
begyndelsen af 1900-tallet var, at man fandt luften specielt ren og fin. 
– Når du har lagt til i havnen, så tag nogle dybe indåndinger og mærk 
hvordan krop og sjæl er landet i et stressfrit og behageligt miljø.

Kystsanatoriet kom til at skabe en tradition for pleje og omsorg på ste-
det, og det er måske derfor at indbyggerne i Vejbystrand er hjælpsom-
me, rolige og venlige. Her siger vi hej til hinanden og er normalt glade 
og tilfredse, specielt om sommeren.

Vil du nyde naturen så er du kommet til det rette sted. – Tag en  
travetur på Skåneleden i nordlig retning langs med kysten over heden 
mod Stora Hult og Lervik, ja måske helt til Torekov hvis du har gode 
sko på og en vandflaske med. – Eller tag en gåtur mod syd forbi den 
fascinerende troldeskov, over Magnarpsheden mod Magnarp, følg 
den smukke sti langs vandet videre mod Björkhagen, Skepparkroken, 
Skälderviken og Ängelholm. – Går man mod syd kan man tage bussen 
tilbage fra flere forskellige steder.

Bagefter kan man nyde en kold øl i havnen, og er man heldig, kan man 
opleve en smuk solnedgang i vest.





VIL DU VIDE MERE? 

Vejbystrand ligger i Ängelholms kommune www.engelholm.se, desuden er 
der en mindre del som hører til under Båstads kommune  www.bastad.se. 
Vores turistbureauer er på www.engelholm.com og www.bastad.com.

Vejbystrands interesseforening ”Vejbyföreningen” arrangerer bl.a. Valborgs- 
fejrende, ”Valborgsmässoafton”, som er den store bål-aften i Sverige. Bålet 
var oprindeligt et middel til at skræmme de onde ånder væk, men er nu 
blevet til en festlig aften. Man afholder også Midsommerfejrende med mid-
sommerstang, musik og dans, det foregår fredagen nærmest den 23/06 på 
”Italienska ängen”, læs mere på www.vejbystrand.blogg.se.

Vejbystrands idrætsforening ”Vejby IF” tilbyder aktiviteter til børn og unge 
samt voksne, mest fodbold, her er også en stor legeplads, fritidshjem og 
loppemarked. Læs mere på www.vejbyif.se.

Bus nr. 2 går ind til Ängelholm mindst 1 gang i timen på hverdage i tidsrum-
met 05.00 til 23.00. – Se tiderne på www.skanetrafiken.se.

Mere info om Skåneleden finder du på www.skaneleden.se, og har du  
cykel med bør du besøge www.kattegattleden.se for forslag til cykelture.

Første lørdag i august afholder Vejbystrands sejlklub ”SS Delfinen” en regat-
ta som kaldes ”VASS-regattan”. – Læs mere på www.ssdelfinen.se eller 
på www.vejbystrandshamn.se.
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KONTAKT

For information og havneafgift kontaktes: 
Havnefoged  Johan Lundström 
Tel:  +46 703 88 14 44 eller mail 
johan.lundstrom@bjarenet.com

Vejbystrands Havn forvaltes og drives af Vejbystrands 
Hamnförening ekonomisk förening.

Org.nr 769621-3581 
Bankgiro 625-2597
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