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INBJUDAN TILL ÖPPET HUS - BACKAFALLSBYN AB

Alla Venbor hälsas hjärtligt välkomna till Backafallsbyn, söndagen den 8 maj 1988, mellan klockan 14 . 00
och 16.00.
Vi bjuder på kaffe med dopp och ser framemot att
få visa vår anläggning för så många som möjligt .
Hjärtligt välkommen!
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Post.adress: BackafallsbynAB, Box 352, S-26123L.andskrona, Sweden, Telefon 0418-12980, Telefax0418-27306
Recoption/Ven: Backafallsbyn AB, Norreborgsvägen, S-26013 Sankt lbb, Sweden, Telefon 0418-722 00
Postgiro6936 99-1, Bankg1ro 687- 4952, SE-Banken. Landskrona, konto 5623-1001091
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Backafal lsbyn

"Backafallsbyn invigs den 30 april! Vårt mål har varit
att skapa en modem anläggning som svarar mot högt
ställda krav på miljö och bekvämlighet.
Vi är speciellt stolta över att även kunna erbjuda alla
dem som vill komma hit under vår och höst ett rejält
boende. Stugorna och inredningen är ny och fräsch
och personalen entusiastisk över att efter nästan ett
års forberedelser få hälsa de fors ta gästerna
välkomna.
Vi står beredda att ta hand om dig och din familj på
bästa möjliga sätt. Välkommen till Ven."

Uno Nilsson
Föreståndare
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Backafallsbyn ligger alldeles ovanför backafallen vid Norreborgs hamn. De 50 stugenheterna är uppförda vid en skogsdunge runt
en liten vattendamm där vi har planterat in
fisk. Avståndet till sandstranden och båthamnen vid Norreborg är ca 300 meter. Här
finns det möjlighet att hyra en båt och själv
prova fiskelyckan. Till St lbbs 9-håls golfbana
är det ungefär 700 meter. Där finns det även
driving-range och tennisbana. Tid för golfinstruktioner av en "pro" kan beställas per
telefon.
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HÄR FÅR DU HJÄLP MED BOKNING OCH INFORMATION!
Backafallsbyn AB
Box 352
261 23 Landskrona
Telefon 0418-129 80

Landskrona Turistbyrå
Rådhusgatan 3
261 31 Landskrona
Telefon 0418-169 80
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HÅR SKULLE DU KUNNA BO

ÅRET RUNT
HIIK'II It Mll utru~tade for sjatvhushAJI Varje enhet
bar 42 trYm fördehadc pA allrnm med pcntrykOk.
sovrum.. .,_.kfft och v..v <.lu~(;hrum Allrummet har sill·
grupt,. mataJ'Uf)P och fl rti•TV som tar in s4vOI Sverige
som OatU11arl. Pentryt l r stort nog för riktig m &t •
lattninJ mnt spi-", ugn och kylskåp. Kornrlctt kOksut•

rustning finm för su personer.
Frln cnltthaJk n kommer man in i sovrummet som har
tvi skön• rt'SAIJlnpr. En liten tropp'ltcge leder urp

till sovloftct - lwn det med tva\ rt'~ArsAn~nr Om det
sku lle behOvu kan man de'l'IUto m fA t\l\ utra so, platser i allrummdJ hnd<l'lolTa Stugorna Ar vint~rhonade o..;h eluppvllrmda 0th till v,arje enhet hor en stor
oltan under tak.

Det enda man behOvtr ta mni Ar tfna lakan. örngott
och handdukar (kan avcn hyras I rn qHmnt'n). Övrig
utru!ltn ing fin m pAplats. Av han,yn ull 'Va\rA ,a~tcr
med alJcf'iibcstl&r fAr husdjur inte vistas I Dad,aloll,h) n
Hunda r ka n däremot hyras in på bon<l@.\rdcn r'-' 11 n1..l r.t
sidan vAgen.
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Bad. afaIL~yn lr troligrn an p ftl ~ upp A>, backen
och hyn m c,:kd cfinru hw an byn scnom vt r
rccq>t.ion \. Ellff
inte ,-wncr. g-eoom Vem
"11ckra lamhlap" Min k.a ~ llllhlpma direkt till
vlr by elk!t la IAnpuatrn fr1n 8acmkau hamn mot
noft (l(t\ R,l,a ~ttandJin,ro runa tilJ Nond:,ofp hamn.
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~i~k• cnu. ankoms.t,o till BacufaJl~yn anmlltt du
receptionen s.A tar vi band om rcskn
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Samlin15punktcn i Backafallsbyn Ar vår rectptionsbyggnnd som ligger ccnrmlt placerad bland stugorna.
Hllr tnlffar ni oss som skoter antagningen och som
sUl llcr upp med information om olika aktiviteter ~ml
hjlllpcr er till ratta. I receptionen finns blancJ annat
samlingslokaler, servering. minilivs och telefoner
Tvattsluga finns också i området

DIN ADRESS PÅ VEN BUR:
& ckn.folls byn AB
Norreborpvagm
260 13 St lbb
Telefon ~ 18-721 00
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Ön i mitten

Ven i vArt Hja na

"'I.st, Ottsund tiger On Ven. t'n "t1llh~n, oas. mat b6'1t
O.aaarl oc;h Sve,.. inom synhtll 0n ligcr 110m ett rof'yllL
...... IDtniland i 1unJc"' bölJOr Dqtid lr dttta lilla land
~ --- M.tkt - av him~I och havsutsikt 61 alla hall Nstu1JJ
lr drt - .nkl i den rin, IV orlknelis• lju11 IOffl lywr frAn
~ , SUnt' och pA Sjllland. I norr kan man It'
~•_,.~
od'I HtlsingOr. i 80<.ter Malmö och KOJ'('nhamn
Man Unnn .ttontadt'ns puls - mtn man hu tlt'n r' J,stan,
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Historiens ö
Vt'n lr h.i.skn'wn.t n. Utanför du., Backafall ~lod vikin,.atidem s;o.Ja,, Frln Vm rikladt' Tycho Braht. I ~ • ~
sto~ aJtronom och wtrn.tb~m•n ~in• Ol(>n moc himlavatvn
och gjorde Vtn till jonkn~ dAtlds vettnshpH,a mittpunkt
Hlr fick han inspiration 1111 all tillwrh papper. utvtckJa
instnamtnl och att nt'~ I Uranlcnhofp klllarnlv ft>~h
framstilla guld. Kunaar ~h furstar. fonutt ~h !ltudft11ndf
~stt IAn@• vt1ar
att bt'~ Ons htm och han• vlthl
Förutom 1H v■ ra tn O under historitns vinpl-, lr Ven tn
miljö i kullu~ns ramn.
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Danmark och Skåneland
Ven ligger mitt i en storstadsregion som erbjuder besökaren
oändliga möjligheter. Under största delen av året går en båt
från Landskronas hamn direkt till Tuborg i Köpenhamn med sitt Tivoli och Bakken, till museer och konsthallar, teater
och nattliv.
Ett par kvarter från hamnen i Landskrona går det lilafärgade pendeltåget genom det skånska landskapet till Lund och
Malmö. Inom cirka en timme når man allt från högkultur till
butiksgator. Med bil eller buss kommer man till det kontinentala Helsingborg. skånska sommarmarknader, djurparker,
sommarland. gamla slott och golfbanor i mängder.

Venlandskapet
Miljön på Ven är typisk sydskandinavisk kustbygd. Bondeslätt. fiskelägen. skånska gårdar, lummig grönska och gamla
hus med den vitkalkade medeltids-kyrkan som pärlan. Ön är
fem km lång och två km bred. Det finns tre byar på ön med bra
hamnar, Bäckviken, Kyrkbacken och Norreborg. Tuna by
ligger mitt på ön. På öns högsta punkt låg en gång Tycho
Brahes märkliga renässansslott och där ligger idag hans delvis
rekonstruerade observatorium. Ett litet vitkalkat museum
berättar om Tychos liv och arbete.

Backafallsbyn på Ven
Backafallsbyn
Backafallsbyn ligger intill Norreborgs hamn på
den nordöstra delen av Ven. Norreborg ligger cirka
tre kilometer från ankomsthamnen i Bäckviken.
Man kommer dit med små färjor från Landskrona.
Bilen parkerar man vid hamnen utan avgift. Vid
ankomsten till Bäckviken hämtar mini-bussen vid
varje båt. Man kan också gå en bit upp i backen och
hyra en av de 500 gula cyklar som väntar där i
prydliga rader. Det finns många cykelstigar (bra för
jogging också) och ön är nästan bilfri.

bana och tennisbana. Annars kan man cykla. fiska. En samlingslokal i servicebyggnaden för upp till 100
bada i havet, promenera. rida. måla. laga god mal personer ger plats för olika aktiviteter. Dansk:vällar,
eller bara vila sig.
visaftnar och filmvisningar ligger redan på
programmet Andra aktiviteter är på gång.

Vår nya anläggning
Backafallsbyn består av 50 stugenheter. i par- och
enkelhus, fullt utrustade och inredda i hög standard.
Stugorna är på 42 m 2 med allrum (inkl. färg-tv), rejält
pentrykök med ugn. wc/duschrum. sovrum samt
sovloft. Två resårsängar i vardera sovrum och sovloft
samt två extra sängplatser i allrummets bäddsoffa.
Aktiviteter på Ven
Stugorna är vinterbonade och eluppvärmda. Till varje
Fiskebåtar och fritidsseglare samsas om utrymmet stuga hör en altan undertak. Anläggningen är samlad
i de tre hamnarna där den som är tidigt vaken kan kring en egen liskedamm och den ligger 300 meter
köpa nyfångad fisk. Eller varför inte prova fiskelyckan från stranden.
själv" Fiske i havet är helt fritt och möjligheter finns
I servicebyggnaden finns bl a mini-livs. servering
för båtturer till torskens hemligaste djuphålor. 700 samt tvättstuga. På ön finns livsmedelsbutiker. kiosker.
meter från anläggningen ligger St. lbbs 9-håls golf- ko nsthantverksbutiker och ett flenal små matställen.
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BACKAFALLSBYN, Box 352,261 23 LANDSKRONA, Telefon0418·12980, 72200

