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Katarina Trohammar

En annan vikenkille som sett sig om i
världen är 11-årige Adam Gatmon, som
varit på CISV-läger i Brasilien. Vilken
elvaåring vågar göra en sådan resa på
egen hand? Och vilka föräldrar har en
sådan lång navelsträng?
Inte jag i alla fall – den räckte bara
till Uppsala, dit sonen skickades för ett
par år sedan.
Vi har också träffat Flygstolens VD
Linda Bjernstål, som hämtar sin kraft
och energi hemma i Viken, Tove JaisNielsen som outtröttligt drivit Vikens
Montessori i tjugo år och fritidsledarna
Filip och Richard, som ger våra ungdomar en meningsfull fritid och vuxet
stöd.
		
Alla är de goda förebilder liksom företagarna som verkar här och de ideella
krafterna i våra föreningar. Och de finns
här under såväl hög- som lågsäsong för
att vi som bor i eller besöker Viken ska
ha möjlighet att skapa en bra tillvaro.

Själv har jag det senaste året haft förmånen att jobba med en rad kloka och
kompetenta människor som generöst
delat med sig av sin kompetens. Såna
som får andra att växa och våga. Såna
är mina förebilder.
Men också i min närmaste omgivning kan jag se förebilder och egenskaper jag önskar att jag hade lite mer av.
Tonåringens oräddhet och tioåringens
förmåga att leva i nuet till exempel.
Att vara extrovert och lyckad är ingen
förutsättning för att bli någon annans
idol. Den som stöttar i det lilla, som
lyssnar utan att värdera och släpper den
självcentrering många av oss har, kvalificerar sig lätt på listan över vardagshjältar. Kanske är även du någons förebild,
utan att du vet om det? Om du visste att
du blev bedömd eller berömd av någon
som var viktig för dig – skulle du då inte sträcka på dig lite extra och göra det
allra bästa av varje dag och möte?
Pernilla Ringström

e.katarina.trohammar@
telia.com

Olle Bogren

Clasgöran Strömgren
clasgoran@
tidstudion.se
Telefon: 0707 15 70 77

Fotograf: Olle Bogren*
Omslagsfoto: Ole Jais-Nielsen
Grafisk form: Tidstudion
Tryckning: Grafisk Partner
*Då annan fotograf ej angivits.

Omslagsbilden:
Tove Jais-Nielsen, Montessori Viken
med Melvin Edström, Johanna
Arnsvik och Jack Berger.
Läs mer på sidan 16.
•
Tips och bidrag från våra läsare är
mycket välkomna. Skicka som mail
till någon av adresserna ovan eller
som vanligt brev till VKB:s adress som
finns på sista sidan.
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innehållet, medan nutid och framtid ges
60% av utrymmet. Innehållet bygger främst
på redaktionsgruppens nyhetsjakt/nyhetsvärdering och läsarnas tips. Redaktionen
beslutar till fullo om innehållet i tidningen.
Byaluren har nu producerats i 42 utgåvor och har blivit ett viktigt forum för
boende i Viken. Den utkommer med två
nummer per år, ett vårnummer och ett vinternummer. Tidningen produceras av en
redaktionsgrupp som över tid tillförs nya

Allt om Vikenfesten, i mitten

En kul och välgjord webbsida producerad av
Göran Wiréen. Här får du en möjlighet att
jämföra ett antal vyer från Viken förr med
samma vy som den såg ut sommaren 2014.
Helt klart värt en omväg.

24-26/7

Snälla! Använd hundpåsen!
Det är en vädjan till alla hundägare som vi i redaktionen
fortfarande får massor med önskemål att framföra.
Visst är det trist att så många – trots alla vädjanden –
fortfarande inte kan ta upp det deras hundar lämnar
efter sig på byns gator. Eller att de låter sina hundar
löpa fritt och därmed inte ser vad som händer.

Välkommen på Byavandring
läs mer på sid 32

Annonser är självklart välkomna
tillskott till Byalur ens ekonomi.
Intresserade kan kontakta Clasgöran
Strömgren på adressen ovan.
Annonsering erbjuds primärt företag
som verkar i Viken. Undantag
kan göras till att omfatta Höganäs
kommun om ekonomin kräver det
eller budskapet anses ha stor relevans
för Vikenborna.
Priser/del av sida (ex. moms).

1/1 = 10 000:-, 1/2 = 5 000 kr,
1⁄4 = 2 500 kr, 1/8 = 1 250 kr.
Byaluren är en medlemstidning för
Vikens Kultur- och Byaförening och delas
ut till samtliga Vikenbor, oavsett om de är
medlemmar i VKB eller inte. VKB medfinansierar Byaluren med som mest 10 000
kr per nummer (vid behov). Övriga kostnader för att finansiera Byaluren bärs av annonserande företag och föreningar.
Tidningen ska spegla livet i Viken, förr och
idag. Principen är att ge historiska återblickar, cirka 40% av det redaktionella

Viken förr och nu

olle.bogren@
telia.com

medlemmar. Tidningen produceras ideellt med undantag för formgivning, tryck
och distribution som sköts av reklambyrån
Tidstudion till ett subventionerat pris. Tidningen utkommer med 28 – 40 sidor beroende på redaktionella möjligheter och
ekonomi. Utgivningsmånader: maj och november. Posten delar ut tidningen till drygt
2 200 hushåll.
Upplaga per nummer är 3 000.

SNART NYTT ÅR!
Stöd VKB med din
medlemsavgift 200:till Bg. 5705-4108.
(Gäller ej dig som har elavtalet och därmed
redan betalt medlemsavgift.)

Bildgåtan…
…kommer i fortsättningen att
dyka upp lite här och där när
vi får plats för dem. Här kommer den första i detta nummer av Byaluren.
Var är bilden tagen?
Svaret hittar du under bilden i
upp och nedvänd form.

Äntligen ett trygghetsboende i Viken
Granne med Vikhaga växer det nya trygghetsboendet
fram med rasande fart - här en bild från april.
Det är Bästa Bostaden HBG AB som bygger och boendet
innehåller 23 lägenheter, hälften ettor och hälften tvåor.
Inflyttning planeras till julen 2015 och intresset från
vikenborna är mycket stort, det är redan kölista.
Ett trygghetsboende är mycket efterlängtat av många
äldre som tycker
villan har bliviti Viken?
för stor.
Hundrast(lek)plats
Byaluren återkommer i nästa nummer och
berättar mer om bygget.

SVAR: Utanför Vikens bibliotek

Äntligen kan vi välkomna den varma
årstiden och ett nytt nummer av Byaluren!
Den här gången blev det jag och redaktionen som på egen hand fick hålla
ihop arbetet med att skapa en tidning
för dig, eftersom ordinarie chefredaktör
är ute och cyklar.
Ja, Olof Engvall gör förstås mer än
cyklar till Paris för Team Rynkeby – han
och de andra i laget har även raggat en
hel massa pengar till Barncancerfonden,
något som gör dem till mer än vardagshjältar i mina ögon.
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Läger för en fredligare värld

CISV (Children’s International Summer Villages) grundades 1950 av en den amerikanska psykologen Doris Allen.
Hon hade några år tidigare fått en ängslig fråga från sin
son: ”mamma, det blir väl inga fler krig” – och ville själv
göra något aktivt för att skapa fred i världen. Efter många
svårigheter och bristande stöd, kunde hon till slut starta
det första lägret i USA 1951 med barn från nio olika
länder, däribland Sverige.

Syftet med CISV är att skapa fredsutbildande aktiviteter på lokal, nationell och internationell nivå. CISV
finns idag på 200 platser i världen, och har sedan
starten haft 7 000 läger med 275 000 deltagare.
I Sverige finns 15 lokalföreningar.
Adam Gatmon, elva år, bosatt i Viken, fick höra
talas om CISV genom en klasskamrat, blev intresserad och anmälde sig. – Det var inte lätt att komma
med, men efter diverse tester och genom ett avhopp
fick jag en plats till lägret ”Jungle Village” beläget
strax utanför Sao Paulo i Brasilien, berättar Adam,
när jag är på besök på Repslagaregränd. Från varje
land utses en ”delegation” bestående av fyra barn,
helst två flickor och två pojkar plus en ledare i tjugoårsåldern. På ”Jungle Village” var det delegationer
från tolv olika länder som tillbringade fyra veckor
tillsammans i Brasilien, totalt 48 barn alla 11-12 år.
Adam är intresserad av det mesta, duktig på engelska, duktig fotograf och helt suverän på att hantera
både Ipaden och datorn. Han är också duktig i skolan och har till och med hoppat över en klass.

Utöver måltiderna, städning, flagghissning fick
barnen lite fritid då de kunde bada i poolen, spela
fotboll eller bara ta det lugnt. De schemalagda aktiviteterna kunde vara skattjakt men också ”who gives
the best hug” som går ut på att alla ska hitta någon
att krama. En annan aktivitet var ”Rich and poorday” där barnen delades in i fattiga och rika.
De fattiga fick alla trista sysslor som att sopa löv
och passa upp på de rika. De fick också bara ris att
äta men hämnades genom att kasta riset på de rika.
– Det var roligare att vara fattig för dom rika bara
satt där, tycker Adam. Flera gånger fick de olika delegationerna uppträda inför de andra i folkdräkter,
genuina eller skapade för detta tillfälle. Den svenska
delegationen var förstås klädda i blått och gult. - Det
kallas ”National nights”, får jag veta.
När vi träffas har Adam har på sig en jättefin tröja från Guatemala. Den har han bytt till sig från en
flicka från Guatemala som också var på lägret. Alla
barnen hade med sig saker som de kunde byta med
de andra – det blir fina minnen.
I december 2015 är det dags för 18 månader yngre systern Ida att åka iväg till Brasilien för av en ren
slump har hon kommit med till samma läger där
Adam var. Vilken chans för ett barn att vidga sina
vyer – en positiv upplevelse för hela livet.

Översta bilden nedan:
São Paulos flygplats vid
ankomsten. Hela svenska
delegationen och dess ledare
tillsammans med första
värdfamiljerna.
Undre bilden t.v:
Svenska delegationen Evelyn, Adam, Filippa, Filip
- vid floden vid lägret.
Undre bilden t.h.:
Adam med andra
värdfamiljen och Mateo, en
deltagare från Guatemala.
Stora bilden t.h.:
Adam med tröja
från Guatemala och
kanadensiska vantar.
Lilla bilden t.h.:
Första värdfamiljen.

Katarina Trohammar

Sommar på vintern
Sommar i Brasilien inträffar på vår vintertid, så den
25 december 2014, efter att ha hunnit fira julafton
hemma, lyfte planet till Brasilien för en 14 timmars
flygresa med mellanlandning i Paris.
Första dagarna tillbringade Adam hos en brasiliansk familj som ägde en kaffeplantage och ägnade
sig också åt ekologisk uppfödning av kor.
– Dom var så snälla och tog oss på utflykter, berättar Adam, och visar några av alla sina bilder i
datorn. – Jag har nog plåtat de flesta träden i Brasilien, det här är ett mangoträd och här växer aubergine, visar han. Barnen fick inte ha dator eller mobil
med sig, det enda som var tillåtet var en kamera. Inte heller fick de kontakta hemmet. Adam blev sjuk,
men klok som både han och mamma Emma är, hade han tagit med sig ett litet kit med diverse användbara medikamenter om olyckan skulle vara framme
– bland annat en febertermometer. Som tur var gick
det fort över och han kunde återvända till lägerlivet
som var minst sagt intensivt. Upp klockan 8 och i
säng klockan 22.30
– Ofta blev det ännu senare för vi killar hade
kuddkrig, vi sov alla i samma rum och tjejerna sov
i ett. Vi hade problem med en jättefjäril i vårt rum
som vi trodde var en fladdermus, den drogs hela till
ljuset och var rätt så läskig!
Sprängfyllt dagsschema
Varje dag var fylld av aktiviteter, många av dem med
ett tydligt syfte att skapa förståelse för människor
från andra länder och olika sätt att leva.
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Trettioårskalas!
I september fyller förskolan Villa Villekulla trettio år. Jag
åkte dit för att kolla hur de tänker fira årsdagen i det fina
lilla huset på Bygatan.
Maria Elversson tar emot mig i dörren. Hon är ordförande för denna kooperativdrivna förskola som bedriver
sin verksamhet i det anrika huset från 1837. Huset har
inhyst både kommunalstuga, bank och polis genom åren.
– Vi är en av de äldsta förskolorna i Höganäs kommun och har en fantastisk verksamhet som självklart
ska firas, inleder Maria. Vi kommer att fira med Öppet Hus lördagen den 19:e september. Mellan kl 13
och 16 är alla välkomna! Gamla som nya Villa Villekulla-barn och alla andra nyfikna förstås.
– Vi vill inte avslöja exakt vad vi kommer att hitta på men just nu vi söker sponsorer som vill hjälpa
oss att fira denna dag extra mycket. Känner du någon som kan erbjuda korvgrillning, underhållning
eller liknande får de gärna höra av sig till oss, fortsätter Maria med glimten i ögat.

– 1998 kom ”Läroplan för förskolan”, något som lyfte förskolors verksamhet då den blev en konkret
hjälp för pedagogiken och verksamheten, förklarar
Kinna. Alla samtal, tankar och aktiviteter är baserade och knutna till läroplanen och på förskolan läggs
grunden för ett livslångt lärande.
Utomhuspedagogiken har vuxit sig stark på Villa Villekulla. De har en utedag varje vecka. Då lämnar de
huset med matsäcken packad. Antingen blir det utflykt i den fantastiska närmiljön så som strandeneller
så åker de iväg till Domsten och leker och lär i skogen. Det kan också innebära exempelvis besök på
konserthuset i Helsingborg, i en cykelaffär eller på
någon förälders arbetsplats. Variationen är stor.
– Jag tror att vi var (är?) lite kända för våra många
utflykter och studiebesök. Ofta är utflykterna förknippade med det tema som ligger på schemat just
då, säger Kinna.

Ett kooperativ som fungerat under hela trettio år
Villa Villekulla har under 30 år bedrivits som föräldHär känner vi varandra
rakooperativ. Här är föräldrarna med och påverkar
verksamheten i nära samarbete med pedagogerna.
Villa Villekulla är en liten och mysig förskola som
Föräldrar, barn och pedagoger kommer nära varanhar plats för 14 barn vilket betyder att alla barn blir
dra och barnen tycker det är väldigt roligt när nåsedda och här finns en härlig gemenskap.
1985 startades förskolan och då plockades godbi- gon förälder stannar en extra stund vid lämning eller
tar från olika pedagogiker. Under senare år har verk- hämtning och busar!
– Det är väldigt uppskattat bland barnen, ler Masamheten inspirerats mycket av Montessori, berättar
ria. Och även bland de vuxna som får en fin inblick
Maria. Vi har alltid individen i fokus. På senare år
har även datorer och iPads gjort sitt intåg i det peda- i den dagliga verksamheten.
Slutligen vill Kinna bara berätta att Villa Villekulgogiska arbetet.
las sockerdrickaträd har gett bra skörd under alla år.
Kinna Birgerstam är en veteran på Villa Villekulla
Vi får väl hålla tummarna för att det blir så även till
Maria ber mig kontakta Kinna Birgerstam som arbe- trettioårskalaset…
tat på förskolan i 24 år, största delen som förskole				 Louise Alexén
chef. Hon vet det mesta om hur denna trettioåring
har utvecklats under årens lopp.

Villa
villerkulla
_______________________
Just nu finns det
lediga platser till hösten.
Barn i åldern 1-5 år är
välkomna. Intresserad?
Besök då hemsidan
www. villavillekulla.se
för mer information
och kontaktuppgifter.

Några av förskolans barn tillsammans med fröknarna Hanna Frej och Marie-Louise Sarwall.
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Liv, Colin, Alexander och Joel.
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2014 års entreprenör i Höganäs kommun
Vi besöker NordiCare i
deras nya fina byggnad
vid Solrosvägen. Den har
ritats av Lars Bourdette på
Arkitektlaget i Helsingborg.
NordiCare fick ovanstående
utmärkelse vid Höganäs
Näringslivsgala i mars.

Företaget hade då, efter att ha varit spridda över
flera platser i Viken, just flyttat in i sina nya efterlängtade lokaler. Planeringen av det nya hade pågått
en längre tid och efter god kontakt med kommunen
fick man så småningom bygglov 2014 och satte raskt
igång med bygget.
Parkeringsplatser och böljande gräsmattor omger
det nya funktionella huset.
Ett unikt sortiment är basen till framgången
NordiCare designar och utvecklar produkter som
bl.a. är skadeförebyggande eller smärtlindrande.
Bland de skadeförebyggande produkterna är i nuläget en höftskyddsbyxa med stötdämpande inlägg
den största produkten. Många äldre ramlar och bryter lätt höftleden men med NordiCares höftskyddsbyxa är risken betydligt mindre.
Alltså en stor besparing för landstingen.
Dessutom har NordiCare allt från underbyxor
med insytt bråckband till bröstproteser för kvinnor
som genomgått bröstcanceropereration och mycket
mera.

De nya lokalerna kunde samla all verksamhet
De nya lokalerna, där cirka tio anställda jobbar är
väldigt fräscha och luftiga. Nu har man kunnat samla allt på ett ställe med bl.a. ett stort höglager vilket
underlättar logistiken. Tidigare hyrde man olika lokaler vilket såklart var lite krångligt.
Helena Peters, som är VD, betonar att det är viktigt att satsa på det lokala företagandet samtidigt
som det självklart är värdefullt för alla medarbetare
att ha jobbet nära då många bor i byn.
Helena berättar också att företaget i nuläget har
18 anställda inklusive åtta som jobbar på fältet med
försäljning och man omsätter 30 miljoner.
Än så länge inriktar man sig på den nordiska
marknaden och tillverkningen sker i olika europeiska länder. NordiCare firade 10-årsjubileum samma år
som man flyttade in i det nya bygget.
Jag tackar för intervjun.
– Tack själv svarar Helena och tillägger ”Inga
höftbrott i Viken” med en viss glimt i ögat!
Den som villl veta mer om NordiCare kan gå in
på www.nordicare.se
Olle Bogren

Vi kan inte hindra alla
äldre från att falla.
Men vi kan se till att de
landar mjukt.

SafeHip® Livräddaren.

Festlokal 076-280 14 06
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foto: Anna Augustsson

foto: Anja Althini
foto: pernilla ringström

ÄN NAPPAR DET

Krabbfiske kan också vara en familjestund i skymningen vid havet – eller en form av lek på kajen.

foto: Sara Johnsson

Olof Andersson, en av Vikens husbehovsfiskare visar stolt upp sin
präktiga fångst.

Några resultat av framgångsrikt
krabbfiske vid Grähsa Brygga.

Med spö i handen är det lätt att varva ner.

Johan och Niklas Jönsson var länge byns enda professionella fiskare och de har idogt gått ut i sundet
ungefär arton år nu. På senare tid har bröderna fått
sällskap av yrkesfiskaren Daniel Fremdling som tar
upp sill, torsk och stenbit från sin röda fiskebåt Ketty.
Fritidsfiskare fanns det fler av för några decennier sedan men fortfarande finns de som går ut för
att fiska för husbehov med spö från kaj, strand eller
båt.
– När jag fiskade som mest för tio år sedan tog
jag upp torsk, sill, vitling, makrill och horngädda ett
par gånger i veckan, berättar en av dem, Calle Nilsson. – Numera är det lite tunnare med fisk och jag
går mest ut för att koppla av och njuta av stillheten
och havets rörelser.

foto: Anna Augustsson

Viken har varit en gammal fiskeby under hundratals år
men hur ser det ut nuförtiden? Vi har tagit pulsen på
dagens fiskare.
Fiskebröderna ser till sina nät utanför hamnen.

Nordens effektivaste
värmepumpar. Utan borrhål.

Nyhet! IVT AirX luft/vattenvärmepump:
Nästan lika effektiv som bergvärme, men kräver
ingen borrning.
Marknadens effektivaste luft/vattenvärmepumpar.*
Framtidssäkrad – jobbar hårdast när elpriset är lägst.

Bäst i test!
Sparar 25 900 kr mer
jämfört med vanliga luft/
vattenvärmepumpar.*

Många fritidsfiskare vittnar om att det just är det rogivande tempot, naturens skiftningar och spänningen i väntan på det stora nappet som lockar. Och
även om de vuxna kanske blivit färre fylls stränderna fortfarande varje år av nya generationer – nämligen krabbfiskarna!

Läs mer på ivt.se.

10 års garanti på kompressorn ingår.
För vi chansar aldrig.

Allt du behöver veta om värmepumpar. www.ivt.se
* Energistyrelsen i Danmark testade 54 luft/vattenvärmepumpar
i Nordens största test. Läs mer på ivt.se.

Pernilla Ringström
Försäljning Installation och Service av IVT värmepumpar!
Läs mer om oss på www.aenergi.se eller ring 042-23 85 82

Professionella fiskarna Johan och Niklas Jönsson bödar sina rusor i Klappe.
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Stjärnskott bor i Viken
År 2009 vann Linda
Bjernstål Ernst & Youngs
stora pris, ”Årets Kvinnliga
Stjärnskott”, med sin nätresebyrå Flygstolen.se.
Och det är inte det enda
priset, på kontoret hänger
diplomen tätt. Företagets
utveckling med 38-åriga
Linda som VD och grundare
är en otrolig framgångssaga.

Företaget har vuxit på tolv år från enmansföretag till
34 anställda 2014. Omsättningen steg förra året med
hela 100% och landade på nästan två miljarder kronor.
– Det är nästan mer än vi mäktar med, säger Linda när vi träffas på Flygstolens kontor för en pratstund. – Vi har vuxit ur våra nuvarande lokaler för
andra gången och flyttar in på Kavalleristen senare i
år. Linda beskriver sig själv som en typisk entreprenör – det är gasa som gäller och inte bromsa, och
hon har ett enormt driv.
Hur började det?
Linda är uppvuxen i Rydebäck och skoltiden var inte positiv.
– Jag var eleven som alltid satt längst bak i klassen och gungade på stolen.
Efter gymnasiet upplevde hon att alla andra visste
precis vad de ville bli, men själv tyckte hon utbildningar kändes begränsande.
– Jag var för nyfiken för att stänga in mig i ett
visst yrke. Första jobbet var på ett hotell på Island,
landet hennes mamma kommer ifrån. Av familjeskäl
flyttade hon tillbaka till Sverige och gick en kortare
resebyråutbildning i Malmö. Kort efter utbildningen
fick Linda jobb på en nätresebyrå.
– Jag var nog jobbig som anställd, hade massa
synpunkter på hur allt skulle skötas.
Det gjorde att hon till slut sa upp sig, köpte ett
skrivbord och satte igång, trots att hon fick höra att
hon var sent ute med sin nätresebyrå. Kulmen var
redan nådd spådde vissa.
Men det visade sig vara en felaktig spådom.

En bra dag har Flygstolen 1200 bokningar och
på ett år över 200 000. Sverige är ju känt för att vara
teknologiskt i framkant och svenskarna är stora användare av Internet. Det är skälet till att flera utländska företag nu har etablerat sig i Sverige.
– Konkurrensen är verkligen stenhård idag, berättar Linda. Vi måste stå på tå hela tiden och utveckla
nya segment av verksamheten.
Flygstolen finns nu också i Norge och Danmark
och fler länder står på tur. Ny är Flygstolen biz för
att kunna serva även affärsresenärer.
– Det är en komplex verksamhet vi har och tekniskt svår – det är även svårt att planera. Vi är ju
känsliga för händelser i omvärlden som valutor,
bränslepriser och diverse globala kriser.

Stormtrivs i Viken
2005 köpte Linda huset i Viken.
– Jag ville bo vid vattnet och området är lugnt
och tryggt. Att komma hem är en lisa för själen, här
kan jag hämta kraft. Linda har två pojkar och även
de trivs i Viken och på Montessoriskolan där de går.
– Jag handlar alltid på UP Hallen som är en verkligt fin affär, det är också boutiquen Karma, tycker
Linda.
– Det finns så mycket som är positivt i Viken:
konst, mat och ett aktivt byliv. Många yngre är så
engagerade i Viken, i skolorna och alla föreningar
som finns. En attraktion är att sommartid cykla ner
till hamnen, besöka en av restaurangerna, kanske ta
ett glas vin och bara njuta.
– Men utvecklingen verkar att ha stannat av, anser Linda. – Vad kommer att hända om inte Hamnkrogen öppnar till sommaren? Och vart skall alla
Hela verksamheten sker på nätet och via mobilen
äldre ta vägen som älskar Viken men inte orkar bo
Genom Flygstolen kan kunderna boka hela paket
kvar i villan.
med hotell, flyg, hyrbil och annan service som hör
– Därför tycker jag det är viktigt att det finns läresandet till. Genom mobilen kan kunden t ex bogenheter som passar äldre.
ka parkering på flygplatsen. Företaget har samarbe– Jag kan till och med tänka mig ett högre hus,
te med flygbolag, hotell och banker och senast nu
kanske med sundsutsikt. Högst på min önskelista
även Pressbyrån, där man idag kan köpa ett present- står en spårbunden förbindelse till Helsingborg. Då
kort på valfritt belopp till en resa – en fin present.
hade vi sluppit den tunga trafiken på 111:an i rusPriset på de olika resealternativen kan jämföras
ningstrafik och sparat miljön.
på olika prisjämförelsesiter, en service Linda inte vill
– Allt kan inte förbli som det alltid varit, avslutar
ta bort. Hela idén bygger på att allt sker på nätet
Linda vårt samtal.
och på mängden av transaktioner.
Katarina Trohammar
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• ”Låt oss vänta till sommaren. Det kommer väl att sås lite
gräs eller sättas ljung i rondellen. Då blir det kanske mindre
sterilt! Sen gör det ju inget om
man rättar upp den så den står
100 % lodrätt!”
• ”Personligen tycker jag den ser
klen och spretig ut. Och namnet
Bamse begriper jag inte! För stor
golfboll och rund badhytt?? :-(”

• ”Varför lade inte kommunen pengar på vår skola
istället? Vi saknar både skolböcker och lokaler. Betyder
inte vi barn något?”

– Roligast är att göra sånt som ungdomarna själva tar
initiativ till. Det blir bäst då! säger Richard Gustafsson.
– Ja, om man har idéer är det bara att komma till ER
kulturhus! Då försöker vi fixa det, säger Filip Elgström.

Fritidsgården är en viktig mötesplats för ungdomar. En
plats för aktivitet eller för att bara hänga med kompisar.
Och här finns alltid vuxna som har tid.
Filip Elgström och Richard Gustafsson är två av
kommunens fritidsledare, som alla utgår från Eric
Ruuths kulturhus i Höganäs. De har ett stort kontaktnät bland Kullabygdens unga och har tillbringat
mycket tid på Vikenskolan.
– Vi har nog världens roligaste jobb, säger Richard, som själv var en hängiven besökare på fritidsgårdar under uppväxten.
– Vi finns här för ungdomarna, lyssnar in deras
idéer och ger dem ansvar, eller deltar i aktiviteter
tillsammans med dem. Man kan lätt säga att vi har
kul på jobbet, säger Filip.

Som fritidsledare blir man ofta en slags förebild,
men varken Richard eller Filip vill namnge någon av
sina egna förebilder från uppväxten.
– Spontant tänkte jag på en av mina gamla lärare,
men vill nog hellre säga att jag hittade mina hjältar
inom fotbollen, musiken och familjen, säger Filip.
– Även jag plockade mina goda exempel från
idrotten, säger Richard som har sina rötter inom
kampsport där respekt och hänsyn är grundpelare.
– Den miljön påverkade mig positivt och jag kände ofta att ”så där som han eller hon gör, så vill jag
också bemöta folk”. Den ultimata bekräftelsen är väl
om någon kommer fram till mig om tio år och säger
något liknande.

Mycket bättre klimat än i Helsingborg
Både Richard och Filip tycker att ungdomarna i Kullabygden är väldigt bra och att det oftast är ganska
problemfritt att vara fritidsledare här. Filip jämför
med sina erfarenheter från Helsingborg där klimatet
är mycket hårdare, både mellan ungdomar och mellan ungdomar och vuxna.
– Självklart uppstår situationer och ungdomar
Inget planerat yrkesval för dem
som mår dåligt även här, men det kan ändå inte
Valet att bli fritidsledare var inget som de planerat
från början men föll sig naturligt efter hand. Richard jämföras med hur det är i en större stad. Nackdebörjade som elevassistent och Filip som lärarvikarie. len med yrket är arbetstiderna, enas de om. De sena kvällarna stjäl mycket av det sociala livet utanför
– Jag gillade att jobba med ungdomar men trivjobbet. Men fördelarna tycks ändå uppväga.
des inte i lärarrollen. Däremot håller jag fortfarande
– Vi får göra jävligt coola grejor på arbetstid, säkurser i musikproduktion och ser det som grädde på
ger Richard med ett brett leende.
moset att kunna kombinera två saker som jag brinner för, säger Filip.
Pernilla Ringström
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Fritidsgården ligger på
Vikenskolan och är öppen
onsdags- och fredagskvällar under terminerna. På
loven har kommunens fritidsgårdar ett gemensamt
program. Personalen utgår från ER kulturhus i
Höganäs, vars fritidsgård
har mest generösa öppettider.
I Viken är idrottshallen det stora dragplåstret. De har också ett café
som sköts av elever samt
en separat tjejgrupp. Besökarna kommer från Viken men också Lerberget
och ibland andra orter. Eftersom många även ses
på kulturhuset i Höganäs
blir trösklarna lägre och
man besöker varandras
fritidsgårdar.
Sommartid flyttar ungdomsverksamheten ut,
bland annat till Höganäs
skatepark som bemannas
månd-lörd. Kiosk, DJ-kurs,
skateskola, grillkvällar
med mera drivs av sommarjobbande skolungdom ihop med ordinarie
personal.
Fler aktiviteter som
väntar i sommar är
bland annat en resa till
Liseberg, fisketur, klättring
på Kullen, parkourläger,
filmläger och utomhusbio.
Programmet finns i appen
Ung Höganäs som kan
hämtas via Google Play
och App Store, på kommunens webbplats och på
www.ericruuth.se.

• ”Tradigt att man inte längre
kan njuta av utsikten och Svinbådan, som jag alltid vilade
ögonen på när jag väntade vid
rödljuset.”

• ”Den blev bättre än jag trodde.
Tyckte det var ganska onödig investering av kommunen när det finns
annat att prioritera men den blev
ganska snygg. Verkar dock lite feldimensionerad när man ser hur bussar och andra stora fordon försöker
ta sig igenom cirkulationsplatsen.”

Ulf-Peder Eklund:
– Spontant tänker jag på Börje
Svensson, f d ordförande i Caravan Club. Han är en mycket social person med varmt hjärta och
väldigt rutinerad inom föreningslivet. Jag har lärt mig mycket
om styrelsearbete och medlemsvård av honom.

foto: Privat

Så här funkar
kommunens
ungdomsverksamhet

• ”Tycker att rondellen och utsmyckningen är fantastiskt fin och
skapar mening åt en tidigare uttryckslös korsning. Extra roligt att
det handlar om keramik och att en
duktig lokal konstnär fått i uppdrag
att skapa det hela”.

• ”Jag tycker cirkulationsplatsen blivit fin, även om jag hade
önskat en annan utsmyckning
i mitten. Hoppas på lite grönska och växtlighet till våren som
pricken över i.”

Vem är din
förebild?

Gunilla Elversson Winterqvist:

Nu är rondellen med dess utsmyckning på plats sedan ett halvår. Den har diskuterats i alla kretsar och i
princip alla har haft åsikter om allt från säkerhet och dimensionering till val av utsmyckning och namn.
Här ovan har redaktionen samlat ihop en del av åsikterna från engagerade i byn.

Är den
för trång,
eller...?

– Mina förebilder är såklart mina föräldrar. De ställer alltid upp
för mig och mina syskon, men
inte bara för oss utan många
andra som behöver hjälp. De har
genom alla år haft ett stort socialt engagemang och är bra både
på att lyssna och ge kloka råd.

Redaktionen har hört farhågor kring cirkulationsplatsens konstruktion, som handlar om att
den verkar alltför trång för längre fordon att ta
sig igenom utan att göra åverkan. Hjulspår på
grönytorna uppstod tidigt. Skyltar som förbjuder
trailerdragare och tunga lastbilar med släp finns
dock inte. Vi frågade Lennart Andersson på teknik- och fastighetsförvaltningen hur det ligger till.
– Alla slags fordon kan inte ta sig igenom,
men de lastbilar och bussar som normalt förekommer i trafiken kan ta sig igenom i riktningen Höganäsvägen, därför behövs ingen
särskild skyltning, säger han.
Vidare menar Andersson att om nya väg
111 utanför Viken skulle behöva stängas av
tillfälligt, vid till exempel en olycka, kan det
hända att trafiken måste ledas om och in genom samhället. Skulle detta inte fungera får
man avvakta tills körbanan är röjd och åter
framkomlig.

foto: Privat

FRISTAD FÖR UNGA

SAGT OM RONDELLEN

Viken 3:AN

Benjamin Ringström:
– En av mina förebilder är
Pasha Petkuns – en av världens
bästa freerunners. Jag gillar
hans stil, han har bra flow, gör
rätt sjuka grejor och så är han
rolig och snäll. Jag träffade honom när han besökte Air Wipp
Academy som är ett parkour- och
freerunning center där jag tränar.

Pernilla Ringström
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Varje skolstart i augusti är en nystart. Nya barn och
föräldrar bidrar med ny energi.
– När någon lärare är sjuk hoppar jag gärna in som
vikarie vilket är jättekul och bra för mig.
– Skolvärlden förändras hela tiden med nya regler och arbetssätt. Läroplanen ändrades för en tid sedan och då var det mycket nytt att anpassa sig till.
Skolverket kommer regelbundet på besök och bedömer verksamheten, vilket jag tycker är jättebra. Om
du skulle gå och bli hemmablind så påpekar de saker som kan eller bör förbättras.
Sedan måste du hänga med i IT-utvecklingen och
implementera det i Montessoripedagogiken. En rolig utmaning där vi satsar mycket. Jättespännande!
Exempelvis har vi en app där man checkar in och
ut barnen. Då kan föräldrarna se när barnen är på
plats, eller när de går hem.

Vi måste ju också se till att barnen har det med sig
när de flyttar över till andra skolor efter sexan.
Kraven är idag mer kontrollerande både på elever
och skolans totala verksamhet. Bland annat med nationella prov längre ned i åldrarna. Du måste ständigt hålla dig uppdaterad gentemot skolverket.
Stressen har ökat även inom skolans värld. Men faktiskt mest hos många föräldrar som känner stress
över att barnen inte ska klara målen.
Och om ytterligare tjugo år…?
– Skolan lever vidare i sann Montessorianda, bibehåller den höga ambitionsnivån och följer utvecklingen. Jag är nog inte kvar. Jag bor i Mölle och
njuter av livet. Och jag har mina framtidsplaner, avslutar Tove och ser lite klurig ut….
Louise Alexén

Vad är bäst med ditt jobb?
– Oj, det är mycket som är bäst, skrattar Tove. Var
ska jag börja? Barnen, föräldrarna som ställer upp
otroligt mycket på skolan eller alla medarbetarna
som också engagerar sig fullt ut i verksamheten och
för att hålla den höga ambitionsnivån vi har. Det är
nog helheten som gör det. Jag kan namnen på alla barnen och alla känner varandra. Det tycker jag
känns härligt och det ger en trygghet.

Pedagogik som håller
Att hjälpa sig själv är
Montessoripedagogikens
kärna. Med det som mål
har Vikens Montessoriskola nu arbetat i 20 år.
Jag åkte dit för att göra
ett porträtt av ägaren Tove
Jais-Nielsen, men hon
framhäver mycket hellre
skolan än sig själv. Och så
blir det kanske när man
känner ett så starkt personligt engagemang i den
verksamhet man driver.
Hon tycker fortfarande
det är lika roligt att gå till
jobbet som hon gjorde för
tjugo år sedan.
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Vem är du Tove?
– Jaaaa du, vem är jag? Hon drar lite på det. – Förutom att jag är gift, bor i Viken och har två vuxna
barn, så är jag nog en stor del av Montessoriskolan
också. Den har ju varit en viktig del av mitt liv i två
decennier.
Jag är utbildad vid Montessoriseminariet i Köpenhamn och tog examen 1990. Utöver skolan så älskar
jag att åka till stallet, fixa i ordning hästen och rida
ut i naturen. Det är härligt och dessutom jättebra om
man behöver rensa tankarna.
Var det du som startade Montessoriskolan här?
– Ja. Jag jobbade på Lillgårdens Montessori i Lerberget och hade precis blivit erbjuden en ny tjänst på
Montessoriverksamheten i Säbyholm, Landskrona,
när Annika Ekstedt kom och frågade om jag var intresserad av att starta verksamhet här tillsammans
med henne.
Efter att ha funderat igenom det ordentligt ringde jag till Säbyholm och tackade nej till tjänsten. Jag
kände att det här kunde jag inte låta mig gå förbi.
Och det ångrar jag inte ett ögonblick.
1994 började tjejerna nysta i om det fanns ett intresse av en Montessoriförskola här. Och det förstår
vi ju att det fanns. Dock var det mycket administration, kontakt med verk och myndigheter samt tillstånd som skulle beviljas. Året efter drog Tove och
Annika igång tillsammans med en tredje delägare
som dock bara var med en kort tid. De började med
förskola i liten skala, tolv barn i tre till sexårsåldern.
Intresset växte och de kunde även starta upp skolan.
– Allt gick väldigt snabbt de första åren, säger Tove. De tre första åren bedrev vi verksamheten i ena
flygeln av ”Bamsedagiset”, men vi växte ur kostymen och var tvungna att hitta nya lokaler. Flyttlasset

gick vidare till lediga lokaler vid UP-hallen. Förskolan höll till där det idag finns en smådjursklinik och
skolan samt fritids låg där Hemtjänsten finns idag.
– Även dessa lokaler blev så småningom för små.
Vi var tvungna att återigen leta nya lokaler.
Flytten av Tillberg Design startade en ny resa
Toves resa gick vidare, vi har hunnit fram till 1998
och hon fick plötsligt väldigt nära till jobbet.
– I ett av de fem gula husen som idag är Montessori bodde jag och min familj. Tre av husen var
nämligen privatbostäder och i de övriga två höll Tillberg Design till. Alla husen ägdes av Fogelsången
som 2010 lade ut husen till försäljning. Plötsligt hade
de en intresserad köpare.
Vad skulle hända med skolan om någon annan
köpte husen?! I denna veva drog sig Annika tillbaka
och jag stod som ensam ägare av Vikens Montessori. Jag och min man undersökte om det var möjligt
för oss att köpa fastigheterna. Då skulle vi kunna utveckla skolan och få bättre plats för verksamheten.
Sedan 2011 driver vi skolan respektive fastigheterna i separata bolag. Vi får därmed helhetsansvaret
både för miljö och skola vilket känns jättebra.
– Om jag bor kvar? Nää, skrattar Tove, familjen
hittade ett nytt hus i Viken där vi trivs bra.
Hur utvecklar du ditt företag och dig själv på samma jobb
under så lång tid?
– Jag har ett fantastiskt team i mina kollegor och tillsammans driver vi hela tiden den dagliga verksamheten framåt. Vi var tre när vi började. Nu är vi 27
och det är många av dem som har varit med länge.
Det ser jag som ett gott betyg på att vi alla trivs och
att det vi gör är något bra. Nu arbetar vi (personalen) tillsammans med en coach för att vidareutveckla
oss och därmed även verksamheten.

Hur har skolvärlden förändrats under dina tjugo år?
– Montessoripedagogiken är fortfarande väldigt stark
i förskolan och i de lägre klasserna. Där jobbar vi
uteslutande med montessorimaterial. I de högre
klasserna har pedagogiken integrerats med dagens
teknik som används mer och mer i utbildningen.

Ovan: I Montessori arbetar
vi med konkreta material.
Även muskelminnet
används mycket i
inlärningen, bl a i
matematiken.
Lilla bilden på vänster sida:
Barnen har egna veckoplaneringar. Det ger dem
möjlighet att ta ansvar för
sin egen tid.
Här tv: Vi ser alltid till
barnens bästa och deras
behov, vilka inte alltid
stämmer överens med
föräldrars behov…

Montessori
i Viken
_______________________
Ägare & rektor
–_______________________
Tove Jais-Nielsen
Biträdande rektor
-_______________________
Anette Gustafsson
107
barn i skolan
_______________________
50
barn i förskolan (1-5)
_______________________
Största
klass - 20 elever
_______________________
En
klass av varje årskull
_______________________
5:or & 6:or har lektioner
i varsitt hus
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Förslagets huvudidéer:
• Skapa en bilfri, trafiksäker

P R O G R A M

Hamnkrogen

hamnpromenad.

• Försköna Vikens naturliga

Bösa backe

marina förtecken i materialval

och möblering, med respekt för
det historiska arvet.

• Utveckla hamnpromenaden

HKP

till ett aktivitetsstråk i gamla

F Ö R

V I K E N F E S T E N

Hamngatan

samlingsplats med tydliga

Skala 1:400 (A1)

Viken, med nya attraktioner
och spännande belysning.

Hamnplanen

Belysningsmast

Va
rv

sga

tan
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Gunga

Kiosk

Boulebana

Belysningsmast

Skulptur

Hoddor

Sk

ån

Barbord

Galejan

Stejleplats

Jolleklubb
Upphöjd kaj

”Sumpar”

Pollarbelysning
Klippt storgatsten

Strandlyckevägen

Förtöjningspollare

Toalett

Flammad
storgatsten

VAD HÄNDER
MED HAMNEN?

ele

de

n

Sommarparkering
Båtuppläggning
vintertid

Mastkran

Museum

Byabrons

Klippt storgatsten

Galleri

Granithäll

Sågad/flammad
storgatsten

Betongkant

Biltrafik sommartid
Biltrafik vintertid

Granithäll
Bänk

Utökad gräsyta 2,5m

Sump

Detalj promenaden
skala 1:200

Lekplats

Här ovan avbildas delar av den skiss som kommunen satt samman och som kan ses i sin helhet på dess hemsida.
Kajutan

Den frågan ställde vi oss i
redaktionen och tyckte att
det kunde vara intressant
att låta alla vikenbor ta del
av läget. Det visade sig att
Hamnföreningen gett vice
ordförande Bengt Ericsson
i uppdrag att kontakta berörda föreningar och sammanställa deras synpunkter
och önskemål.

Vi frågade Bengt hur långt projektet har kommit.
– Uppdraget från kommunen kan sammanfattas så
här: ”Höganäs kommun kommer att reparera norra kajen från hörnet vid Veterankajen till hörnet vid
Barbord under 2015. I samband med detta kommer
delar av Hamnplanen att grävas upp och andra delar användas som upplag. När detta arbete är klart
har kommunen avsatt medel för en ombyggnation
av Hamnplanen under 2016.”
Vikens hamnförening har av Péter Kovács och
Margareta Engkvist Björkenhall fått i uppdrag att
samordna synpunkter och önskemål från berörda
föreningar, företag och boende avseende ny utformning av Hamnplanen i Viken.
Vad har hänt sedan dess?
– Vi bjöd in föreningar, företag och boende till
workshop vid två tillfällen i mars och april. Vårt
mål var att samla in så bra underlag som möjligt till
kommunens projektering. På mötena utgick vi från
tre frågeställningar och inte ifrån Höganäs kommuns
förslag, säger Bengt Ericsson.
Vad diskuterades före mötet och på workshopen?
– Tre frågeställningar koncentrerade vi oss på:

1. Vad är dåligt med Hamnplanen idag och hur
kan det bli bättre?
2. Vad är bra med Hamnplanen idag och kan behållas som det är?
3. Vad saknas på Hamnplanen idag?
– För att vi skulle få konstruktiva och effektiva möten gick grupperna igenom frågorna före
workshopen. De dokumenterade sina synpunkter
och önskemål. Vid de två workshoparna delade vi
in oss i grupper där de tre frågorna diskuterades
med övriga gruppdeltagare. Gruppens synpunkter
och önskemål skrevs sedan ner och ritades in på
en karta över Hamnplanen.
Vad händer då i fortsättningen?
– Vi överlämnar resultatet av mötena till Höganäs
kommun direkt efter sista mötet i slutet av april
som underlag för projekteringen. Därefter skall
kommunen återkomma med ett förslag på ny utformning av Hamnplanen som vi i Viken får ta
ställning till.
Vi säger tack till Bengt och känner oss lite klokare, hoppas du Byalurenläsare gör det också.
Clasgöran Strömgren

Vad händer på Vikenskolan?
Under läsåret har oroande saker dykt upp som gäller
barnens och pedagogernas arbetsmiljö. Detta har nu
Föräldraföreningen reagerat starkt mot. Bland annat
gjordes åtgärder för att ta bort mögel runt fönstren i
framför allt atriumgårdarna, biblioteket stängdes efter
att limmet under mattan förtvålats och börjat lukta, och
skolans laborationssalar stängdes eftersom utsugen inte
fungerade.

Ordförande för Vikenenhetens föräldraförening,
Pehr Frykman, intervjuas
av Byalurens Pernilla
Ringström.
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man, ordförande i föräldraföreningen. – Givetvis ska
granskningen göras av ett auktoriserat saneringsföretag och det skyndsamt!

Vems är ansvaret?
Enligt föräldraföreningen har ansvariga tjänstemän
underlåtit att bevaka elevernas och personalens arbetsmiljö när det gäller misstänkta miljöfaror men
också när det gäller underdimensionerade lokaler.
Vidare stängde rektorn ett klassrum mitt i vårtermiFör detta måste någon stå till svars, menar de.
nen på grund av att det luktade kraftigt av bensen.
– Vi tvekar inte att driva frågan vidare. Det är inte
Bensen hör till aromatiska kolvägen, som har många okej att bara åtgärda symptom. All erfarenhet visar
biverkningar. Den allmänt toxiska effekten är främst att byggnader från aktuell tidsperiod ofta har långtden negativa utvecklingen av och funktioner hos
gående problem.
blodcellerna. Man har också kunnat påvisa att lång– Om minsta tveksamhet råder om skolans tilltidsexponering kan leda till kromosomskador, leuke- stånd, vill vi att en eventuell rivning av den äldre
mi samt nedsatt immunförsvar. Detta har elever och delen av Vikenenheten ska ligga med i planeringen
personal utsatts för under lång tid.
av den nya skolan. Dessutom ser jag fram emot att
löftet om att föräldraföreningen ska få ha med två
Föräldraföreningens krav
medlemmar i planeringen av den nya skolan, infrias
– Vi anser att signalerna om dålig, eller rentav farlig omgående, avslutar Pehr Frykman.
arbetsmiljö på skolan har negligerats alltför länge.
Pernilla Ringström
Nu vet vi visserligen att kommunen börjat göra
mätningar på skolan, men vi begär att en fullständig inventering görs för att gå till botten med pro(Pehr Frykman formulerade detta tidigare i en insändare i HD och
blemen. Det är inte acceptabelt att barn, föräldrar
hade ett möte med bland annat Péter Kovács alldeles innan det
och personal ska uppleva otrygghet med vad som
positiva beskedet om ny Vikenskola kom. Ett besked som kom precis
finns i inandningsluften på skolan, säger Pehr Fryk- när Byaluren är på väg till trycket. Redaktionen.)

24-26/7
Välkommen

Vikens Kultur- och Byaförening • Vikens Hamnförening
Vikens Företagarförening • Wikens Båtselskap • Vikens IK
Vikens Kyrka • Vikens Tennisklubb

P R O G R A M

F Ö R

Program för festtältet
under årets Vikenfest

V I K E N F E S T E N

P R O G R A M

24-26/7

PARTYFABRIKENS ARRANGEMANG
FREDAGEN 24/7 FRI ENTRÉ
TID

13.00
13.00
12.00
15.00

Aktivitet	

Tältet öppnar.
Barnens timme: Trollkarlen Jozima.
Dagensrätt serveras med underhållning 60:- (Senior 50:-).
	Seniorseftermiddag med musik till kaffet.
Partyfabriken serverar Kaffe-Kaka för 20:-.
18.00 Dinnershow. Beställ festivalerbjudandet och få en
reserverad plats för showen.
Partyfabrikens serverande artister ger er en nostalgitripp i
musikens underbara värld.
Ta med era vänner för god mat och trivsam stämning
19.00 Lasse Holm
20.00 We are all the winners TOUR.
NICK BORGEN och PARTYFABRIKEN
med band får hela Viken att sjunga, dansa, och andas
	Schlager.
23.15 Finalshow. Fullt ös med
PARTYFABRIKEN och NICK BORGEN.
DE E’ BARA Rock’n Roll. Festivalstämning i Viken.
01.00 Tältet stänger.

VIP-Erbjudande:

Gäller alla kvällarna. Maten serveras mellan
kl 18-19.30. Bjud med era arbetskompisar/
vänner etc. och bli kvällens medelpunkt!
3-rättersmeny serveras med personlig service
på vackert dukade bord.
Meny: Välkomstdrink, Förrätt: Bruschetta
Varmrätt: Varmrökt pepparlax, krämig potatisgratäng samt sommargrönsaker, Dessert:
Pannacotta med sommarbär.
Samt 1st öl/vin/alkoholfri dryck.

PRIS endast: 250:-/pers
Boka på boka@partyfabriken.se

F Ö R

LÖRDAGEN DEN 25/7

TID

TIDER

Aktivitet

Tältet öppnar. Med god mat & dryck och underhållning av 		
våra serverande artister.
10.00 Sponsorutställning i tältet till 16.00.
11.30 Dagens 60:- inkl. en lättdryck gäller till 14.00.
13.00 Kockduellen Mikael Ribbenvik försvarar sin titel?
15.00 Partyfabrikens talangjakt FINAL.
18.00 DINNERSHOW. Beställ festivalerbjudandet och få en 		
reserverad plats för showen.
Partyfabrikens serverande artister ger er en nostalgitripp i 		
musikens underbara värld.
Ta med era vänner för god mat och trivsam stämning
20.00 Sveriges mest fartfyllda show!
Partyfabrikens serverande artister rockar med Viken.
Partyfabriken är en av Sveriges mest bokade showgrupper
med ca 150 spelningar/år. Partyfabriken bjuder här på en
musikalisk resa och blandar vilt bland olika musikstilar.
	Kvällen bjuder på mycket glädje, stolliga upptåg, goa
ballader, härliga schlagers , mycket rock´n roll. Vi lovar att
alla gäster går hem med ett leende på läpparna.
En av sveriges mest medryckande shower, en blandning av
allt från dansband till rock.
01.00 Vi stänger för i år.

HUVUDSPONSOR:

Erbjudande

Vill ni äta hos oss har vi fullständig meny
för stora och små till låga priser!

Marknadserbjudande endast förbokning: 80:-/pers
ankomst 18-20
Marinerad kyckling, potatisgratäng,
grönsaker samt reserverad plats i tältet.
Boka på boka@partyfabriken.se

Program för övriga
delar av årets Vikenfest

VIKENS EGNA ARRANGEMANG

Lördag 25/7 Fri entrÉ
10.00

V I K E N F E S T E N

Aktivitet	

SÖNDAGEN DEN 26 JULI
Plats

09.00 - 16.00 Marknad
Hamnplan
09.00 - 16.00 	Sponsor- och
Företagspresentationer
Hamnen
09.00 - 16.00 Gun-Britts våfflor
Festtältet
10.20 - 12.00 Målgång VikenVarvet
Hamnplan
09.00 - 16.00 Hoppborgar, Klättervägg
Hamnplan
09.00 - 17.00 FunBalls bassäng
Hamnplan
09.00 - 15.00 Vikens IK - Fotbollsturnering
Hamnplan
09.00 - 15.00 Vikens Tennisklubb
- Barn- och Ungdomstävling
Hamnplan
18.00 - 01.00 Ungdomsaktivitet, Strandrock
Eriksborg
09.00 - 17.00 Öppet hus i WBS	
WBS klubblokal
13.00 - 15.00 Prova-på-segling med C55
Hamnbassängen
11.00 - 17.00 RIB-båt med Stora Blå
Hamnbassängen
13.00 - 15.00	Sjöräddningen - demonstration Hamnbassängen
12.00 - 16.00 Paul Jönska gården. Visning
10.00 - 16.00 	Sjöfartsmuseet. Museet öppet
10.00 - 16.00 	Sophiamöllan. Malning, lotteri
10.00 - 18.00 Galleri Hamnen. Vernissage		

TIDER

11.00

Aktivitet	

Strandgudstjänst med musik, kaffestund

Plats

Eriksborg

Välkommen

Vikens Kultur- och Byaförening
Vikens Hamnförening
Vikens Företagarförening
Wikens Båtselskap
Vikens IK
Vikens Kyrka
Vikens Tennisklubb
Konferencier: Kjell Cronert

En byrå – flera tjänster.
Vilken låda passar dig?

Produktblad, affischer, rollups,
ARRANGÖRSSPONSORER:
webdesign, kataloger, företagsprofil,
illustrationer, pressreleaser, bild
retuscher, multimedia, skyltar,
direktreklam, visitkort, events,
Bygatan 21, SE-263 61 Viken
042-24 24 55, www.scratch.se
eböcker, varumärkesstrategi,
042-15 44 60
företagspresentationer, nyhetsbrev,
mässmontrar, förpackningsdesign…

P R O G R A M

IKEN
VARVET

F Ö R

V I K E N F E S T E N

Ett lopp
för alla

STÖD OSS
genom att
köpa VKB:s
TRÖJOR!

25 juli är det dags för tredje upplagan!
Loppet är indelat i 3 klasser:
VikenVarvet 10 km,
VikenVarvet 5 km samt
Lilla VikenVarvet 2 km, barn 6-12 år.
Nedre åldersgräns för 10 km och 5 km är 16
år men ungdomar mellan 12-15 får delta med
målsmans godkännande.
VikenVarvet är ett lopp för alla och passar
utmärkt för såväl elitlöpare som motionärer
och nybörjare, tjejer, killar, gamla och unga.
Alla är välkomna att delta oavsett träningsoch ambitionsnivå.
Springa fort, lunka eller gå spelar ingen
roll. Det viktigaste är att ha en härlig dag i
Viken och samtidigt stödja Barncancerföreningen Södra. VikenVarvet går av stapeln samma helg som Vikenfesten, en årlig tradition
med marknad och många andra festligheter.
VikenVarvets banor kommer att gå på
löpvänliga vägar runt Viken.
Starten för VikenVarvet går på förmiddagen den 25 juli 2015. Startplats på
Sans&Balans gräsmatta 10:00 och 10:15 för
slingorna 10 och 5 km. Lilla VikenVarvet 6-12
år startar bakom Sjöfartsmuseet.
Målgången för samtliga lopp kommer att
ligga på Hamnplanen. Före start värmer vi
upp tillsammans under ledning av instruktörer från Sans&Balans.

Vätskestationer och sjukvård
Under loppet kommer det att finnas vätskestationer där du kan fylla på med vatten.
Givetvis finns det även vätska att få vid målet.
Längs banan finns det funktionärer som kommer
att peppa dig att ge det lilla extra.
Vid målgången bjuder mäklarbyrån Valvet på
vattenflaskor med kallt vatten.
Det kommer att finnas sjukvårdspersonal på
plats under loppet. Observera att deltagande i
VikenVarvet sker under eget ansvar.
Anmälan till VikenVarvet gör du senast den
5 juli 2015 på vår hemsida sansochbalans.se
Startavgiften är 150 kr för 5 och 10 km och 75
kr för barnloppet. Allt överskott går oavkortat till
Barncancerföreningen Södra. I priset ingår nummerlapp, T-shirt med VikenVarvets logga till de
150 första anmälda i vuxenloppen.
Alla som fullföljer vuxenloppet och tar
sig i mål deltar i utlottningen av ett årskort på
Sans&Balans till ett värde av 7 080 kr. Specialpriser till de tre främsta manliga respektive kvinnliga
löparna i 5- och 10 km loppen.
VikenVarvet arrangeras av Sans&Balans,
Vikens lokala träningsstudio. Så häng med på
loppet, så gör vi något bra tillsammans samtidigt
som vi har en härlig dag i Viken!
Mer detaljer inför loppet finns på Sans&Balans
hemsida, www.sansochbalans.se.

Mer än mode!

Carin Jönsson

Anmäl till VikenVarvet senast 5 juli
anmälningsformulär på sansochbalans.se

ÖVRIGA SPONSORER VIKENFESTEN:

Du hittar dem i butiken
KARMA mittemot Prego
på Bygatan.

Bildeve • Bästa Bostaden • Fest och Tält • Fun Balls Event
Helsingborgs Dagblad • Höganäs Kommun • ICA UP-Hallen •
Lidhults kök • Lindahl Advokatbyrå • Lokaltidningen
Mediagården • ND Produkter • Per i Viken Chark
Sans och Balans • Stora Blå • Swedbank • S. Jönsson Bil
Swedbank Fastighetsbyrå • Tidstudion • Valvet Mäklarfirma
Vikens Blomsterhandel • Vikens Kyrka • Vikens Lantmän

SPONSOR LOTTERI:
Kullaflyg

Byaluren gör ett besök i
den ett år gamla butiken
KARMA by Nordenberg för
att ta reda på mer vad man
kan hitta där. Det visar sig
förstås vara mängder av
vackra plagg men också
mycket annat som inte
syns i första ögonblicket.

Therese Berggren, som driver butiken, har en bakgrund som inköpare av mode i både Sverige och övriga Skandinavien och bor i Viken sedan 2012.
När hon vintern 2013 gick en promenad i byn
med sin sambo blev de varse den tomma lokalen
mittemot Prego. Där och då tändes iden till KARMA.
– Jag hade idén i bakhuvudet, jag hade kontakterna inom mode och jag hade också idéer på ytterligare favoriter som jag skulle erbjuda vikenborna så
vi tog kontakt med ägaren direkt, säger Therese.
Kläder och accessoarer samsas med inredning och
läckra presenter för både vuxna och barn
Stolar och skåp från Indien, unika metallarbeten från
Egypten, presenttvålar från Sverige och smyckesänglar från Sydafrika är några av de kompletterande
sortimenten.
– Smyckesänglarna, som möter dig redan i skyltfönstret, tillverkas i byn Vondeling i Sydafrika. Där
startade 23 familjer sin egen ”ängelfabrik” som hjälper till att försörja hela byn berättar Therese vidare.
– De är perfekta ”gåbortspresenter”.
Tant Mimmis handgjorda choklad är en annan produkt som passar att ta med sig när man går bort på
fest. Det finns också ett antal fina presenter till barnen, häften med underlag för origamiarbeten (pappersbyggen) samt en serie med påklädningsdockor
av modernt snitt – kirigami kallas det.

I underkant på stora bilden syns också en elegant
skinnväska från Råh of Scandinavia i Höganäs.
Vikensouvenirer och VKB:s tröjor finns också här
– Vi satsar i sommar också på en speciell avdelning
för unika souvenirer, vikenspecialiteter och på försäljning av Byaföreningens diskreta T-shirt och pikétröja, berättar Therese avslutningsvis.
Den T-shirt Terese talar om är den du kan se i
bild på sidan här till vänster i programbladet för Vikenfesten.
Det finns alltså massor av anledningar att omedelbart göra ett besök i Vikens senaste, och mycket välkomna tillskott till butiksfloran. De oregelbundet
återkommande små utställningarna av olika konstnärer på väggarna är ytterligare en anledning att titta in
i butiken Karma of Nordenberg då och då.
Clasgöran Strömgren
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Grammatik & keramik!

Stora bilden vänster:
Max vässar sin tyska hos
Gunhild!
Stora bilden ovan:
1.000°C i ugnen. Det
krävs bra handskar.
Bild nedtill till höger:
Keramikmöbler tillhör
inte vanligheterna.

I vår serie om kulturarbetare i Viken har vi denna
gång gjort ett besök hos
Gunhild Fleiter-Carlson.
Hon undervisar i språk,
talar själv sex språk, och
är dessutom en mycket
aktiv keramiker, en gång
utbildad i London.

Gunhild Fleiter-Carlson föddes i Tyskland och bodde där i tre år. Sedan flyttade familjen till Italien där
man bodde i åtta år.
Åter tillbaka till Tyskland i tre år och sedan till
Argentina i fyra år. Därefter blev det några år i Tyskland igen och sedan Italien i 14 år.
1995 flyttade Gunhild till London för att sedan
flytta till Domsten år 2006 och efter det blev det Viken 2011.
Sexspråkig keramiker
Inte så konstigt att Gunhild talar sex språk och numera undervisar i fyra. Utöver det är hon en, som
jag tycker, duktig keramiker som huvudsakligen ägnar sig åt keramiska plattor och olika sorters smycken, såsom halsband, armband, broscher etc.
Man kan gott se på hennes färgskala att hon fått
keramisk utbildning i Argentina men hon tog sedan
en keramisk examen på London Network College.
Sin språkliga utbildning fick Gunhild i Köln där hon
tog en universitetsexamen i språkvetenskap.
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Jag får intrycket av att hon nu trivs i Viken och det
är slut på flyttandet.
Privatlärare i fyra språk
Gunhild kommer att undervisa på Hemgården i italienska, spanska, engelska och tyska. Hon tar även
emot privata elever i hemmet.
Det kan vara läxhjälp eller bara någon som vill
förbättra sin gymnasietyska eller dylikt.
Gunhild visar upp sina keramiska alster på Keramiskt center vid Höganäs Outlet den 9 till 31 maj
och hon kommer också att ha ett stånd på Vikenfesten den 25:e Juli.
Vidare information om Gunhilds verksamheter
hittar du på www.lillakakelfabriken.com och så kan
du kan maila till sprakverkstaniviken@blogspot.se
för att veta mer om språkundervisning.
Gunhild är som ni förstår en spännande och mångsidig kvinna. Kul att vi fått hit henne till sist!
Olle Bogren
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Den maskstungna trätavlan

Det hade varit begravning i Vikens kyrka och
vi vandrade tankfulla till
den efterföljande minnesstunden. Tystnaden bröts
plötsligt när vännen vid
min sida sa…

RAPPORT
FRÅN EN
BASTUBÄNK

Att basta och bada året
runt har blivit en härlig
vana för många, unga som
gamla. Det finns alltid en
bra anledning till ett skönt
bad - kallt, blåsigt, grått,
fint, trött, pigg, glad…!

Redan tidigt kunde klubben konstatera att tillströmningen av såväl medlemmar och frivilliga bastuvärdar varit över förväntan. Likaså glädjande att bastun
överlevt alla knasiga stormar, helt utan skador. Och
nu planerar klubben för ytterligare åtgärder för att
stärka Grähsa brygga som bad- och samlingsplats för
alla vikenbor.
– Det har varit fantastiskt roligt att få vara med
och starta denna förening och att med Öresundsbastun etablera nya traditioner, säger klubbens ordförande Kristian Resvik.
Vår vision att VBB ska vara en förening som bidrar till att skapa ett levande Viken, har infriats med
råge tycker vi. Under hela vinteråret har vi kunnat
konstatera att hamnen och badplatsen som tidigare legat öde under vintern, har fyllts med liv även i
mörker och kyla.
Bastun har varit igång hela vintern och många
gånger har det varit trångt. Bastutiderna har utökats
med både längre öppettider och fler dagar.

Under sommaren kommer bastun dock ha begränsade öppettider. Då är det lördag förmiddag som gäller för dem som vill basta före sitt bad, trots att det
är sommar.
– Ja, flikar medgrundaren Peter Klingberg in, det
beror på fler orsaker. Dels är det svårt att binda upp
bastuvärdarna under högsommaren, dels blev det
lite mycket spring inne i bastun i fjol. Vi vill därför
gärna passa på och påpeka att bryggan och badplatsen är till för alla, men bastun och dess omklädesrum får bara nyttjas av medlemmar och betalande
bastubadare.

Alla välkomna till vår vårfixardag
Bryggan kommer i år att läggas ut den 11 april och
den 24 maj planeras för en vårfixardag.
Vi vill ju att Grähsa brygga ska fortsätta att utvecklas som samlings- och badplats för vikenborna. Förra året gjorde det rymliga träddäcket succé
och nu planerar vi bland annat för att förbättra tillgängligheten till stenpiren. Förra sommaren var
Bastuvärdar behöver vi fler av!
det många far- och morföräldrar som hade svårt att
komma åt att fiska krabbor med barnbarnen.
Egentligen är det bara tillgången
– Det ska vi åtgärda nu med nya trappor ned till
på bastuvärdar som begränsar hur
stenpiren. Här är det vår ”tekniska chef” och ständiofta vi kan ha öppet. För varje
dag som bastun är öppen finns en ga fixare Kay Winqvist som ansvarar. Dessutom ska
värdgrupp om fem - sex personer vi se över halkskyddet på bryggan. Tyvärr verkar
det vara svårt att hitta rätt teknik för det. Vi tar tacksom ansvarar för att öppna och
stänga bastun. Och vi vill rikta ett samt emot bra tips, avslutar Kristian.
Med detta önskar Vikens bastubadare alla vikensärskilt tack till Annie som tagit på
bor välkomna till en härligt sommarbadsäsong på alsig att öppna bastun flera efterlas vårt Grähsa!
middagar i veckan då många av
våra värdar fortfarande inte hunnit
Lotta Strömgren Jönsson
hem från jobbet.

Ditt lokala flygbolag
– nära Viken!
ILJETT

RÖD B

-

fr 495:

172 kr*
skatter
gifter/
inkl. av

Med Kullaflyg får du den bästa resan till och från Skåne. Vi flyger från Ängelholm/Helsingborg till Stockholm/Bromma,
Visby (sommar) och Mora (vinter). Vi har förmodligen världens mest närproducerade flygplansmat, t ex serverar vi
Vikentomater ombord, och du kan njuta av en kopp färskbryggt Zoégas efter maten. Ombord sitter Sveriges nöjdaste
flygkunder. Boka dina biljetter på kullaflyg.se
Vi ses ombord!

* Flygplatshållarens avgifter, skatter, utsläppsrätt och bränsletillägg.
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NÄRPRODUCERADE FLYGRESOR

Vem var då mannen bakom verket?
Gustaf Kihlman var hans namn och han föddes i
Borås 1657. Efter att ha utbildat sig i konsten att
skulptera i trä utförde han arbeten åt många kyrkor
i Västsverige. Det rörde sig om skilda församlingars
beställningar av predikstolar, sakrala ornament och
basunänglar, men mest handlade det om altaruppsatser. Det är en av dem vi kan vila ögonen på när
vi sitter i Vikens kyrka.
Sammanlagt finns 13 altaruppsatser, eller altartavlor, av Gustaf Kihlmans hand bevarade till våra
dagar och 11 av dem har jag såväl skådat, som dokumenterat och fotograferat. Kyrkohistoria ingår i
mitt allmänna kulturintresse
Foto Lena Ewaldson

Vikens Bastubadare har
nu kunnat summera sitt
första verksamhetsår med
bad i Öresundsbastun vid
Grähsa Brygga.

– Du Stig, när ska dom byta ut den där gamla maskstungna trätavlan där framme i kyrkan? Han sa det
utan att ana att han just trampat på en öm tå.
– Va, vad menar du?
– Ja den gamla altartavlan, fortsatte han lika
aningslöst.
Aj, aj, aj, jag fattade - nu ömmade det ordentligt,
för altartavlan i Vikens kyrka tillhör något som sedan länge fångat mitt intresse och att nedvärdera arbetet av den i mitt tycke skicklige träsnidare som för
300 år sen tillverkade detta stycke gjorde mig just då
ont.
Fast nu var det ju faktiskt lite synd om min gode
vän också – han ville säkert varken såra mig eller
träsnidaren och dessutom – åsiktsfrihet gäller. Men
inget ont utan att det för något gott med sig, så nu
vill jag bara tacka för kommentaren eftersom det ger
mig möjlighet att berätta lite om ”vår” altartavla.
Men först, bara något för upplysningens skull: altartavlan genomgick en noggrann renovering för
något mer än tjugo år sedan då bland annat färglager, sprickor och maskangrepp behandlades. Tavlan
återställdes så långt möjligt till ”skick som ny”, som
det heter.

Nu frågar sig säkert
många hur det kan
komma sig att man
snöar in på altartavlor?
Ja, jag vet faktiskt
inte. Det bara är så.
Och egentligen är
det väl inte enbart
tavlorna som intresserar utan människorna och historien
bakom verken. Och
så är det ju så rogivande att sitta i
kyrkbänken, fästa
blicken på något.
gärna äldre, föremål, och bara drömma sig bort till en
svunnen tid. Här i
den gamla fiskebyn
Viken eller annars
bara vart som helst.
Gustaf Kihlman, var en av den
sena barockepokens konstnärer vars
arbeten var präglade av den så kal�lade Läcköskolan.
Till en början blev
honom närliggande

Västergötland och norra Halland hans arbetsområden, men snart nog spreds ryktet om Kihlmans yrkesskicklighet och reviret utvidgades. Basen blev så
småningom Helsingborg dit han flyttade 1701. Beställningarna trillade in och för Vikens del kom den
beställning som amiralen och baronen Cornelius Ankarstierna gjorde att betyda mycket.
Cornelius Ankarstierna bodde med sin familj på
Knutstorp och han hade patronatsrätten till Kågeröds kyrka. 1703 lät han den nu i Skåne verksamme och konstförfarne bildhuggaren Kihlman utföra
en altaruppsats till hemmakyrkan. Uppsatsen hade
gjorts
”på Herr Patroni råd” som det står skrivet under tavlan. Två år senare, 1705, utför Kihlman på amiral
Ankarstiernas inrådan den altaruppsats som fick sin
plats i Vikens gamla korsvirkeskapell och som låg
på Gamla kyrkogården.
Men, frågar sig vän av ordning…
…varför uppträdde baronen på Knutstorp som
Vikens välgörare? Jo, det var så här, att amiral
Ankarstierna hade proportionellt många båtsmän
från Viken i manskapet på sina örlogsskepp. Verkligt dugligt och av honom tydligt uppskattat sjöfolk. Amiralen verkar ha hyst varma känslor för sina
nordvästskånska mannar och av tacksamhet för deras lojala insatser sponsrade han vikenborna genom
att dels, tillsammans med sin hustru Margareta Sparre, skänka en kyrkklocka och dels låta Gustaf Kihlman utföra en altartavla till kyrkan i Viken. Det är
alltså den vi nu kan vila ögonen på när vi besöker
kyrkan.
Om jag jämför vår tavla med de andra jag tittat
på så tillhör den kanske inte en av de mest utarbetade. Den har som andra verk från den tiden ett ramverk översållat av barockt välvda akantusblad i olika
schatteringar. I den delen anar man mästarens hand
men när det gäller corpus dvs. uppsatsens centrum
med den så kallade kalvariegruppen är de skurna
figurerna, Kristus på korset, Maria och älsklingslärjungen Johannes, enklare framställda. Det kan tolkas
som om Kihlmans gesäller, han hade oftast tre till
sin hjälp, där har fått hålla i verktygen. Men altartavlans vackra placering i det grunda valvet där den blå
bakgrunden kontrasterar väl mot tavlans egna färger
ger dock ett skönt helhetsintryck.
En bra försörjning för Gustav Kihlman
Trots att tiderna i åren omkring 1700 i Sverige var
svåra med krig, farsoter, svält och utbredd fattigdom
hade Gustaf Kihlman kunnat försörja sig bra på sitt
konstnärliga värv. Många församlingar i sydvästra
delen av landet, från Västergötland till Skåne, anlitade honom. 1701 ledde, som jag nämnt, hans framgångar till att han slog sig ner i Helsingborg där han
startade verkstad och tillsammans med anställda gesäller utförde arbeten i våra trakter.
Men tyvärr – de svåra tiderna i landet blev än
sämre vilket ledde till att Kihlman efterhand kom att
sakna uppdragsgivare. Bristen på arbete gjorde att
han hamnade i skuld och han ”säger sig inte ens ha
kunnat förtjäna sig till födan”. Han och hustrun lämnade därför Helsingborg och flyttade ”hem” till Borås i hopp om bättre förhållanden där, men också
den förhoppningen gick i kras. Gustaf Kihlman avled i sin födelsestad 1720 63 år gammal.
Av Stig Ewaldson
Då delar av denna Stig Ewaldsons artikel beklagligtsvis föll
bort i förra numret av Byaluren tar vi in den i sin helhet
än en gång.
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Gedigna snickerier till kök, bad och förvaring från

HANEFRED AB
Bygatan 3, Viken
www.hanefred.se
042 – 34 45 00

Njut av läcker mat
ett aktivt hamnliv och god stämning på Barbord.
Vi öppnar för säsongen den 30 april.
Boka bord redan idag.
Du kan även boka din fest hos oss.

042 23 83 00 • www.barbord.com • Följ oss på Facebook!
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Viken i våra hjärtan

29

I kamp för livet
Team Rynkeby - kämpar för livet (och barnen)

Fyra stycken – det är rekord i antalet vikenbor som
ställer upp i välgörenhetsprojektet Team Rynkeby
och dess helsingborgslag. Under ett helt år arbetar
de ideellt med att samla in pengar till cancerforskningen. Samtidigt tränar de flitigt för att den tredje
juli klicka cykelskorna i tramporna på den åtta kilo
lätta karboncykeln. Gula cyklar som ska ta dem 120
mil genom Europa i en manifestation för barncancerforskningen. Den tionde juli går de i mål i Paris.
– Det är verkligen helt ofattbart att vi ska trampa hela vägen till Paris på sju dagar. Jisses, vad har jag
gett mig in i? pustar Olof Engvall, pausande redaktör
för Byaluren och medlem i välgörenhetsprojektet som
vuxit till ett av Sveriges största.
Tillsammans med 40 cyklande lagkamrater och 10
funktionärer är Olof, Bengt, Johan och Anders fyra
medelålders män som under ett år kämpar, investerar pengar och massor av tid för att samla in pengar
till Barncancerfonden. Ett arbete som räddar liv, eftersom den absoluta merparten av cancerforskning i
Sverige finansieras av donationer från privatpersoner
och företag. I år räknar teamet med att samla in över
två miljoner kronor.
Starka drivkrafter och ett frustande engagemang
Kännetecknande för lagkamraterna är en gemensam
önskan om att ge tillbaka.
– För mig är detta en fantastisk chans att ge till tillbaka till samhället och människor. Långt innan jag
bevisat för mig själv att jag kan cykla till Paris har
projektet gett mig mycket mer än jag kunde föreställa

30

mig, berättar Johan Dahlkvist och fortsätter: – Jag har
mött så många livsöden i projektet att jag snabbt slutat att ta livet för givet. Det är ju en lärdom värd hur
mycket som helst och träningen gör dessutom att jag
mår mycket bättre.
Även lagkamraten Bengt-Olof ”Bengan” Lilja håller med. Själv drabbades Bengt av en akut sjukdom
för några år sedan och var illa däran.
Dyrköpt fick han lära sig att ta tillvara livets alla
dagar. När möjligheten uppstod att tillsammans med
dottern Josefine medverka i laget tvekade han inte.
– Jag är förstås extra stolt över att jag får uppleva
detta projekt ihop med min dotter Jossan. Det är ju
helt unikt och värt varenda svettdroppe och nedlagd
timme. Sedan är det en otrolig känsla att vi lyckas
samla in så mycket pengar, som kommer att göra
stor skillnad i forskningen och möjligheterna att vinna kampen mot barncancern.
– Dessutom får jag en massa energi av att känna att jag kan göra skillnad för andra. Som bekant
är inte den största gåvan att få, utan att ge, skrattar
Bengt- Olof Lilja.
Åldermannen med koll på puls, blocktryck och
skavsårssalvan
För nybörjarna Olof, Bengan och Johan är det tryggt
att den fjärde vikenbon är en verklig veteran i sammanhanget. Anders Engevall är nu inne på sitt tredje år. I två år har han cyklat med teamet. I år är han
med som läkare i serviceteamet och står för en härlig
blandning av bubblande energi, erfarenhet och uppmuntran.

– Efter två år trodde jag inte att jag skulle gå på det
en gång till, men när min hustru började befara hur
uttråkad jag skulle vara av att få så mycket tid över,
sa hon åt mig ”Det är bäst - för alla - att du är med
ytterligare ett år. Då har du något att hänga upp ditt
lilla patetiska liv på...”, säger Anders Engevall och
lugnar läsarna med att hustrun sa det med skojfrisk
ironi.
Så det var bara att lyda och lomma ner till träningen, skrattar Anders och avslutar: – Det är roligt
att jag har fått vara med att etablera detta succépro-

På bilden från vänster: Anders, Olof, Johan, Bengt-Olof och
Josefin (dotter till Bengt-Olof)

jekt i Helsingborg och särskilt nöjd är jag förstås över
att hela fyra vikenbor är med i årets projekt!
Den 10 juli rullar Team Rynkeby Helsingborg in i
Paris med 1500 andra Team Rynkebykamrater från
sammanlagt 36 lag i fem länder. Följ deras äventyr
på facebook.com/TeamRynkebyHelsingborg

Sommaröppet
juni – augusti.
Alla dagar 9-20!

Olof Engvall

VIKEN
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Visste du att det finns
skatter gömda i Viken?
Det enda du behöver för att
finna dem är en bärbar
gps-enhet och internetuppkoppling, vilket finns
i så gott som varje mobiltelefon idag.

Sommaraktiviteter under roliga och enkla former
Vikens Tennisklubb och Wikens Båtselskap ger barn
och ungdomar i Viken en rolig och bra start på sommarlovet. VTK och WBS erbjuder en kombination av
aktiviteter med tennis och segling som grund. Summer Camp pågår måndag till torsdag vecka 25.
Barnen kommer att bli uppdelade så att de är
halva dagen i hamnen och andra halvan vid tennisbanorna.
Summer Camp ska inte förväxlas med klubbarnas vanliga skolveckor utan detta är en chans att få

”prova på” under roliga former: segling i flera båttyper, tennis och andra racketsporter, lekar och tävlingar. Konceptet provas för första gången i år.
– Vi får se vad det leder till men vi tycker detta är
ett kul och bra sätt att få ”prova på”. Det ger oss en
möjlighet att locka många fler till våra klubbar och
till två härliga fritidsaktiviteter.
– Dessutom får ju barn och ungdomar en bra
start på sommarlovet, säger Stefan Edefell, projektansvarig på WBS.
Pernilla Ringström

Nu handlar förstås inte skatterna om en kruka guld
vid regnbågens slut eller om kvarglömda reliker från
forna tiders vrakplundring, utan om små burkar med
loggbok och penna som vanligaste innehåll.
Vi pratar om geocaching, som är en modern version av skattjakt. Någon gömmer en burk med okänt
innehåll någonstans och lämnar så noggranna koordinater som möjligt, ibland med ledtrådar, på en
webbplats på Internet.
Digital orientering – en ny form av motion
Intresserade kan leta upp geocachen och anteckna
sig i loggboken, eller skriva in sig i loggen på nätet.
Sen lägger man tillbaka cachen där man fann den.
Man kan också ta ett föremål från cachen, men bara
om man lämnar ett nytt i utbyte. Det finns olika typer av cachar, förutom traditionella så finns mystery

caches och multicachar. De senare kan innebära att
man måste hitta flera cachar på vägen för att få ledtrådar till slutcachen. Det finns inget materiellt värde i cacherna, vinsten är utmaningen att hitta dem,
logga och återställa. Samtidigt får man frisk luft och
lite spänning. Vem som helst kan med lite finurlighet
och fantasi skapa nya cachar åt andra att ta del av.
Det man ska tänka på är förstås att inte gömma dem
vid fornminnen, på privat mark eller där man riskerar förstöra omgivningen.
Det finns ett flertal geocachar av olika typ i Viken
och dess närhet. Några av dem med namn som ”kaninhålet”, ”björkar i kvadrat”, ”vikenkon” och ”det
blinkande vita”. Läs mer på www.geocaching.com.
Sök cachar i ditt närområde och du kommer bli förvånad över hur många skatter det finns där ute.
Pernilla Ringström

Satsa på familjens tennis i sommar!
Välkommen
på byavandring
runt
möllan

Alla är lika välkomna, från nybörjare till
blivande klubbmästare. Träna på planket,
spela på våra fina grusbanor och delta i
sommarens alla aktiviteter!
Ett hett tips, boka redan nu.

Byavandring är en flerårig tradition i Viken och många
äldre vikenbor har säkert vandrat runt med vikenkännaren John Oltin som guide. Nu är det äntligen dags igen!
Söndagen den 5 juli, kl 14.00 är du varmt välkommen på
en efterlängtad vandring runt Sophiamöllan och de riktigt
gamla miljöerna runt omkring.
Utöver vandringen kan du beskåda Sophiamöllans
snurrande vingar och kliva in i dess inre, för det är
ju Skånska Möllors dag denna julisöndag. En berättande skärmutställning i Östra magasinet illustrerar
livet runt de äldre miljöerna kring möllan – en fascinerande beskrivning hur livet gestaltade sig förr i
tiden i vårt kära Viken. Utställningen är öppen 10.00
-17.00. Kl. 16.00 visas ”Vikenfilmen” från 1947.
Mycket kunniga guider på vandringarna
En av guiderna på vandringen är Stig Ewaldson,
arkeolog, tandläkare och genuint intresserad av
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Aktiviteter

Möllaren Anton Gustafssons ”Diverseaffär” på 1920-talet

historia, framför allt Vikens. Stig är författare till
boken ”Viken – historiska glimtar från en fiskeby
i Kullabygden”. Boken sålde snabbt slut och fick
tryckas i en andra upplaga. Den andra guiden är
Lisbeth Ryberg som tillhör en av Vikens äldsta familjer – hennes släktband sträcker sig över nio generationer bakåt i tiden – ända till 1650. Både Lisbeth
och hennes man Rolf, vars släktband kan spåras till
1680, har lagt ned mycket tid på att forska i båda
släkternas spännande historia. Både Stig och Lisbeth
är mycket aktiva i kulturföreningen ”Viken förr och
nu” vilken bland annat hanterar det stora arkivet
efter John Oltin.
Missa inte den här chansen att lära mer om det
riktigt gamla Viken och byns stolthet Sophiamöllan.
Katarina Trohammar

16 maj Tennis Camp, träning med bl a
Janne Gunnarsson

29 maj Grilltennis, mixed dubbel-tävling
6 juni Juni-Cupen, dubbel-tävling
Fokus på Vikens unga

Från maj till skolavslutning och från skolstart
till oktober upplåter VTK banorna med
tränarhjälp till Vikenskolan och Vikens
Montessori för ”Fritidstennis” och ”Efter
skolan-tennis”. Stort tack till våra generösa
sponsorer för att möjliggöra detta!

15–18 juni Summer Camp för barn 7–15 år,
kul kombo tennis/segling i samarbete med WBS
22 juni–31 juli VTK:s populära tennisskola
veckovis från v 26–31
2-8 aug Klubbmästerskap, flera klasser

Anmälan och mer info på www.vikenstk.se
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scratch.se

Summer Camp!

Foto: Johan Larsson.

Gå ut
och hitta
en skatt!

Den här bönen ber vi med
konfirmanderna när vi ses.
Den kanske tuffaste utmaningen vi har i livet är att
försöka älska sig själv lika
mycket som man älskar andra. En liten början är att säga orden högt och våga lita
på att de är sanna.

TUSEN RÖSTER

– en konsert till förmån för BRIS

WILD&HOLY

Från vänster Kajsa Jiborn, Tilda Göthe-Larsson, Amanda Benke och Mea Lindh

I augusti förra året så var arbetslaget i Vikens församling på en konferens i Malmö och fick lyssna till Kattis
Ahlström, Generalsekreterare för BRIS – Barnens Rätt I
Samhället. Kattis berättade om BRIS viktiga verksamhet
och om hur de ständigt behöver bidrag och medel för att
kunna fortsätta att göra allt det viktiga som de gör för
våra barn, ungdomar och faktiskt också oss vuxna.
En idé föddes hos oss att anordna en konsert med
våra eminenta barn/ungdomskörer, bjuda in gästsolister, gästmusiker och på så sätt samla ihop så
mycket pengar som möjligt till BRIS verksamhet.
Sagt och gjort. Ett gediget förarbete satte fart vilket
bland annat innebar att organisera flera olika lotterier med fina vinster skänkta av lokala företag, förtroendevalda och föräldrar.
Den 22 mars blev vår BRIS-dag och redan på familjegudstjänsten började vi sälja lotter till vårt premiumlotteri och tog för första gången betalt för korv
och bröd på eftersitsen i Kyrkstugan. Vi hade satt
konsertstarten för ”Tusen röster” till kl. 16.00 och
vi märkte genast att intresset var stort. Det var stor
kommers kring lotteriförsäljningen och stämningen
var hög när kyrkklockorna ringde och konserten satte i gång.

Många kända medverkade i konserten
Från kyrkans håll så medverkade Miniorkören,
Young Singers och Young Voices. Vi hade även bjudit in Helena Josefsson som sjöng både ensam och
tillsammans med körerna, samt Dennis Camitz som
sjöng ett par egna låtar. Gästmusiker var Hans Nilsson, Marcus Lundgren, Mika Morath, Lenke Morath
och Ludvig Hyrefelt, allt under ledning av Helena
Morath. På repertoaren stod låtar med texter om
kärlek, utanförskap, vänskap och solidaritet, aktuella frågor som människor brottas med oavsett ålder.
BRIS regionchef berättade om verksamheten
Vi hade även bjudit in Nina Palm som är regionchef
på BRIS Syd. Nina talade med oss om BRIS viktiga
verksamhet och vad barn och ungdomar kontaktar
BRIS om via telefon, mail och chatt. Nina poängterade också hur viktigt det är att man uppmärksammar de här frågorna och sätter barn och ungas rätt
till en vuxenkontakt högt upp på agendan.
När signaturmelodin ”Tusen röster” klingade ut
var kyrkan fylld av både värme, hopp och glädje.
Utanför kyrkan kunde man köpa korv och i kyrkstugan drogs vinsterna i premiumlotteriet och serverades kaffe och kakor. Vi som arrangerat konserten
kunde nöjda och glada
konstatera att hela dagen inbringat 15 690
kronor som oavkortat
gick till BRIS.

Varje år erbjuder Vikens församling två olika konfirmandgrupper. Soft and Holy är namnet på
sommargruppen som startar direkt efter skolavslutningen och Wild and Holy heter gruppen som
träffas på vardagar efter skolan. Ofta brukar fördelningen mellan grupperna vara ganska så jämn
men i år är det inte så. De fyra ( ! ) tjejerna i Wild
and Holy har träffats sedan i höstas och i skrivande stund är vi på väg till Stockholm på läger i tre
dagar där vi bland annat ska se ”Livet är en schlager” och gå på mässa i Katarina kyrka.
Sedan i höstas har tjejerna gått flitigt i kyrkan
för att samla ihop sina 100 poäng som man behöver för att få konfirmeras. När vi har träffats på
torsdagarna har vi bland annat lärt oss slå i Bibeln, besöka en begravningsbyrå, diskutera självkänsla och prata om vem Jesus var och vad han
ville. Alla har även fått berätta om sitt dop och
visa bilder på hur det såg ut den dagen man fick
vatten på huvudet.
När jag pratar med tjejerna denna dag har vi
precis haft en genomgång av de liturgiska kläderna i sakristians garderob samt pratat om den första nattvarden.

Varför valde ni att konfirmera er?
– För att det är tradition, säger Tilda och Mea
nickar instämmande.
– Jag ville veta mer, menar Amanda.
– För att det är en bekräftelse av dopet, hävdar
Kajsa.
Trots att tjejerna går på samma skola och
ses ofta så verkar det vara umgänget i ett annat
sammanhang som också har varit meningsfullt.
De är fullt eniga kring vad det är som varit allra
roligast med att ”gå och läsa”;
Att umgås med varandra!
Konfirmandtiden är en ganska kort och intensiv
period av livet men tjejerna tycker ändå att man
hinner lära sig en hel del. Mycket kunskap får
man genom att gå på gudstjänst eller mässa men
så har vi också gått igenom de olika delarna av
kyrkans värld;
– Jag har lärt mig vad de olika sakerna i kyrkan betyder, säger Tilda.
– Jag har fått klart för mig varför man gör
som man gör, menar Kajsa.
Amanda som står i full mundering med både
mässhake, stola och alba tycker att hon fått större kunskap om de liturgiska färgerna.
På frågan om de kan rekommendera andra att gå och konfirmera sig kommer svaren
snabbt; – Absolut. Gör det bara!
Konfirmationen av Kajsa Jiborn, Tilda GötheLarsson, Amanda Benke och Mea Lindh sker
den 10 maj i Vikens kyrka.
Stina Hagman

Stina Hagman

Uppslaget är ett samarbete mellan Byaluren och

Helena Josefsson tillsammans med körerna.
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Nina Palm, regionchef BRIS Syd.

Jag är fin
för du har skapat mig.
Jag är dyrbar
för du älskar mig.
Skön är jag
i dina ögon,
en ädelsten
i din hand
Därför kan det kvitta
om någon säger
att jag är värdelös och dum.
In i mitt hjärta
viskar sanningen:
att jag är värd
mer än guld.
Jag är din ögonsten,
din hemliga skatt.
Du är glad
att jag finns till.
Jag vill tacka dig
så länge jag lever
och aldrig glömma
vem jag är.

Notiser

Kyrkan
och Askgravlunden
Direkt efter påsk startade renoveringen av Vikens kyrka.
Kor- och långhustak läggs
om, fasader finblästras och
målas. Tornet tjäras, trädetaljer ses över. Arbetet beräknas vara klart i september.
Kyrkan används som vanligt
under renoveringen.
Askgravlunden på nya
kyrkogården är nu färdig. En grupp inom församlingsrådet tar fram
riktlinjer för utsmyckning
med mera.
Det är en vacker och
rofylld plats där anhöriga
kan minnas de bortgångna.
Kerstin Thurdin

Amanda Benke får prova mässhake, stola och alba.
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En stor vikenprofil har gått bort

En av Vikens stora profiler,
frisörmästaren Göthe
Svensson har gått bort.
Endast 19 dagar efter det
att han fyllde 100 år den 27
januari. Då firades han med
stor uppvaktning av släkt
och vänner på Väsbyhemmet där han hade en liten
lägenhet.

Gustaf Wingårdh, kommunalfullmäktiges ordförande, ses
här till höger när han uppvaktade hundraåringen från
kommunen tillsammans med socialnämndens ordförande
Peter Sjölander. Gustaf uppvaktade också Göthe som
varande vikenbo och gammal kund. Till vänster om Göte
på bilden ses svärsonen Göran Gillsin och i bakgrunden
dottern Rithva och resten av familjen.

Vi i redaktionen tittade tillbaka på hur Byaluren
skrev om Göthe Svensson 1998 i samband med att
han varit frisörmästare i 60 år. Då kunde vi se att en
längre intervju med Göthe hade skrivits ihop av dåvarande redaktören för Byaluren, Sven Lundberg.
Artikeln var både fyllig och välskriven och vi har
valt att återge den nedan som minnesord.
Clasgöran Strömgren

Göthe Svensson – mästare i sextio år

Sophiamöllans
mjöl går hem hos
hemmabagare
”Sophiamöllans mjöl är lite
som dynamit.
Effektivt och kraftfullt”,
utbrister Jessica Engvall.
Hon är sedan flera år passionerad hemmabagare
med förkärlek till surdegsbröd.
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Bertil Ohlin lockade Göte till Folkpartiet
Även politiken hann Göthe med. Folkpartiet med
Bertil Ohlin som beundrad förebild lockade med sitt
liberala program. Göthe tog säte och stämma i både kommunalnämnd och fullmäktige, och verkade
även i skolstyrelsen i arton år.
Men mitt i arbete och lycka hände något tragiskt.
Göthes fyrtio år unga hustru dog 1958. Sorgen blev
obeskrivlig. Göthe slutade med de flesta aktiviteter
utanför jobbet. Något år efter dog den tjugoettårige
Första flytten till korsvirkeshus vid Möllan
sonen i en bilolycka. Två kvinnor skänkte Göte tröst:
Efter ett år blev det flytt till korsvirkeshuset mellan
det var modern som sedemera blev etthundratre år
Möllan och Möllegården. Här fick han dela ingång gammal, och dottern Rithva som gladde med två
med posten men disponerade hela fyra rum och eget trevliga söner.
kök (för fyrtio kronor i månaden).
Verksamheten växte rejält fram till 80-talet
Från den tiden har Göthe ett roligt minne från
Nuvarande frisersalong (köpt 1942) helrenoverade
en kändis: Sten Broman blev i frisörstolen plötsligt
och byggde Göthe till 1959. Som mest hade han en
törstig. En medföljande dam beordrades att köpa
herrsalong med tre medarbetare och en damsalong
två bir tvärsöver gatan. Väl utanför öppnade hon
med fem damer ända fram till slutet av 80-talet.
dörren och frågade: Var det öl eller pilsner? – Biiir!
När det rätteligen var tid att lägga av som pensiskrek Broman. Jag sa biiir! Sedan blev det för Göonär, gick Göthe till skattemyndigheten och hörde
the, som muttrade lite över att rusdrycker förtärdes
i offentlig lokal utan tillstånd, att gå in i lägenheten sig för om villkoren för att fortsätta. Följden blev att
och hämta en korkskruv, eftersom flaskorna på den Göthe uppmuntrade vikenherrarna med klippning
för en tredjedel av marknadspriset. Jag gynnar hellre
tiden var korkade.
mina kunder än staten, kommenterade Göthe lakoTidgt engagemang i Vikens föreningsliv
niskt.
Just 1939 var Göthe full av energi och entusiasm.
Göthe Svensson har varit mästare i sextio år och
Först blev han sekreterare i VIK, samma år startade gesäll i fem år jämte ströjobb i ungdomen något år.
han Vikens schackklubb och året efter bridgeklubEn hel del akademiker kommer inte upp i halva tiben. Flera pokaler vittnar om att schackklubben och den i sina yrken.
Göthe försvarade Vikens intellektuella anseende väl
Mången kund har oroligt frågat Göthe: När täni Skåneserien div III. Bridge spelade man vintertid i ker du sluta? och Göthe svarar alltid på samma sätt:
Möllegårdens stora veranda. Mest engagerade Göthe Ja, jag skall i alla fall göra dig färdig först!
sig i idrottsklubben. Och inom fotbollen utbildade
han sig till domare och dömde matcher i femton år.
Sven Lundberg
Mästaren började redan som tonåring på slutet av
tjugotalet att som glad amatör klippa till sin omgivning i Höja. Frisörgesäll blev han 1934 i Höör för
sju kronor i veckan med arbetstid kl 7-20 – fast på
söndagar endast rakning kl 8-10. Efter fem anställningsår öppnade Göthe en egen salong i Viken 1938
på Bygatan (söder om skomakaren). För trettio kronor i månaden hyrde han som nygift tjugotreåring
ett rum på botten, ett rum ovanpå samt del i kök.

Det var under luncherna på Skogströms skafferi i
Malmö för tio år sedan som Jessica fick upp ögonen
för surdegsbröd. Hon köpte en bok om bakning och
satte igång att experimentera. Sedan dess är hon fast.
– Jag blandade ihop en av mina första surdegar
för sex år sedan och den håller än. Sedan dess har
jag blandat ytterligare surdegar och gärna med rågmjöl från Sophiamöllan. Det blir riktigt bra kraft i de
surdegarna och bröden jäser rejält, säger hon.
Hon bakar ofta och gärna, både för eget bruk och
till andra. Både grannar, vänner och kollegor uppvaktas regelbundet med nybakade bröd och bullar.
Surdegen har hon också delat med sig av till andra
som vill komma igång att baka.
– Har du väl fått smak på surdegsbröd så vill du
gärna fortsätta äta det, så enkelt är det.

kolakakor och knäckebröd. Byt gärna ut en del av
vetemjölet mot grahamsmjöl nästa gång du gräddar
pannkakor, det blir riktigt smarrigt.
– Om någon är intresserad av att börja baka surdegsbröd så får de gärna höra av sig. Jag delar gärna
med mig av både surdeg och recept, säger Jessica.

Sedan några år sitter hon med i styrelsen för stiftelsen Sophiamöllan. Tillsammans med en handfull
eldsjälar maler de mjöl som säljs när möllan är
öppen under sommaren. En mölla som har hunnit
passera 175 år.
– Jag tycker att det är häftigt att det över huvud
taget går att mala mjöl i den gamla möllan. Det är
vackert och lite högtidligt att se vingarna snurra.
– Att mala mjöl så här är ju på riktigt. Och det ger
en större respekt för råvaran, för det krävs en hel del
arbete innan vi kan baka med mjölet, säger Jessica.
Det nymalda råg- och grahamsmjölet funkar fint
till surdegsbröd men kan även användas till andra
bakverk. Rågmjölet är jättegott att använda till både

Pernilla Ringström

Unga håller öppet i Sophiamöllan
Under årets säsong kommer de att utöka öppettiderna för visningar i Sophiamöllan.
Med hjälp av unga som sommarjobbar kommer
de att kunna guida besökare i möllan under veckodagarna. Givetvis kommer de att ha öppet och mala
mjöl i möllan när vädret tillåter samtliga söndagar i
juli med början på Skånska Möllors dag söndagen
den 5 juli. För mer information om öppettider besök
www.vikensbyaforening.se

Vill du hyra Östra Magasinet?
Östra Magasinet, som ligger sidan om Sophiamöllan är en samlingslokal med plats för max 30
personer. Lokalen hyrs ut för kursverksamhet, möten och familjekalas. Utöver toalett och ett mindre
kök med spis/ugn, kyl, mikrovågsugn, kaffebryggare och servis för 30 personer finns det även
white-board och filmduk.
För mer information kontakta gärna Inger Elversson på telefon 042-22 40 30 eller 0702-82 90
79 för bokning.

Tivolisamarbete med Bengt Orup
Från idrottsklubbens fester har Göthe ett enastående minne. Året var 1945. Ett enkelt tivoli med stånd
och slänggungor etc var till salu för två tusen kronor. Göthe fick inte styrelsen med sig på att köpa
tivolit utan tog kontakt med Bengt Orup (konstnären) som stod för sommarfesten i Domsten. De båda
kom överens om att personligen lägga ut ett tusen
kronor vardera i förskott och köpte därför hela tivolit. Festen i Viken blev en succé, kanske inte minst
för att Alice Babs förgyllde festen med sin sång. Vinsten blev hela 54 000 kronor. Det gick bra även i
Domsten, så Orup och Göthe kom överens om att
skänka tillbaks tivolit till den gamle ägaren som
tack för dess dragningskraft.

Skrivet 1998, lätt redigerat 2015
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Söker du djupa och engagerande samtal i en mindre
krets? Nu finns berättarsalong i Viken. Göran Danred
och Märit Nyqvist bjuder in alla som vill berätta eller
lyssna till tre träffar i sitt vardagsrum på Bäckavägen
6. Samtalen kan handla om personer, tankar, känslor
och händelser ur ett mänskligt perspektiv.
Varför gör ni det här?
– Vi tycker om förtroliga möten som handlar om annat än det enkla i tillvaron. Att träffas så här och
medverka till att människor kanske får uttala saker
som ingen lyssnat på tidigare känns gott. Alla som
är med växer av det, säger Göran.
Vad har du själv för bakgrund?
– Jag är pensionerad civilingenjör som gick på för hårt i
tillvaron. Efter att jag kraschat lärde jag mig se saker i ett
annat ljus. Jag deltog i flera
samtalscirklar under ledning
av en gammal indian och
blev en passionerad vandrare längs den legendariska
pilgrimsleden El Camino.
Vem passar in?
– Alla. Hittills har åldern varit ganska hög, men även
någon inflyttad från ett annat land har varit med.
Det vore roligt med en blandning av åldrar och bakgrunder.
Berättandet behöver inte förberedas och ska utgå från den egna upplevelsen. Det är också okej att
bara lyssna. Deltagarna har tystnadsplikt. Träffarna
är kostnadsfria och inleds med en enkel måltid. Anmälan krävs då deltagarantalet är begränsat till tolv
personer. I kalendern på sidan 39 kan du se vilka
datum och teman som gäller.

Norra Hageförskolan startade i början på 70-talet
och efterhand har man fräschat upp lokalerna med
nya fönster och dörrar. En viktig sak är att en branddörr har monterats för att höja säkerheten för barn
och personal.
De tio anställda hand om cirka 60 barn har och
Mary Ståhl, som är förskolechef, berättar att förskolans tema är naturvetenskap och matematik.
En skylt med förskolans namn har nu kommit på
plats efter ca 40 år och den 31 mars var det en liten
invigning med sång och ballonguppsläpp!
Jag kan intyga att barnen tyckte det var roligt!

Pernilla Ringström

En till
bildgåta
Var är bilden tagen?
Svaret hittar du under
bilden i upp och nedvänd form.
SVAR: Busshållplatsen vid
Fortet/Bamserondellen.

Olle Bogren

V I K E N S

S O M M A R A K T I V I T E T E R

WIKENS BÅTSELKAP KALENDER
Dag Maj
11 18:00 Måndagssegling
18 18:00 Måndagssegling
30 Prova På-dag för alla nyfikna,
stor som liten!
30 Vårregattan. Kappsegling för kölbåtar
24 18:00 Måndagssegling
Dag Juni
01 18:00 Måndagssegling
08 18:00 Måndagssegling
15 18:00 Måndagssegling
15–18 Summer Camp WBS/VTK
22 18:00 Måndagssegling
22 Start Seglarskola
29 18:00 Måndagssegling
Dag Juli
04 Kullen Cup. Jollekappsegling
06 18:00 Måndagssegling
13 18:00 Måndagssegling
17 Slut Seglarskola
20–24 Kappseglingskurs
20 18:00 Måndagssegling
27 18:00 Måndagssegling
25 Vikenfesten. Separat program på
vikensbs.se.
Dag Augusti
01 WBS Klubbmästerskap för jollar
03 18:00 Måndagssegling
10 18:00 Måndagssegling
16 Kullen Cup. Jollekappsegling.
17 Liros Cup. Jollekappsegling
17 18:00 Måndagssegling
22 Kräftseglingen.
Kappsegling för kölbåtar.
24 18:00 Måndagssegling
31 18:00 Måndagssegling
Dag September
05 GP 5/ Distriktsmästerskap för C55
07 18:00 Måndagssegling
11 WBS Nattkappsegling för kölbåtar
13 Liros Cup. Jollekappsegling
14 18:00 Måndagssegling
21 18:00 Måndagssegling
Dag Oktober
03 Grand Final.
Säsongsavslutande kappsegling i C55.
Onsdagsseglingar för C55
20/5–9/9
Torsdagssegling för
Optimistjollar
och Fevor 18/6–20/8

Diggi-loo diggi-ley,
våren är här
– kom in på en
kaffe så berättar
vi allt om LOL
(läsa, odla, laga)!

Köpmansgatan 13. Höganäs. Tel 042-34 01 97. Öppet måndag–fredag 10 –18, lördag 10 –15.
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VETERANBILARNA
Dag Maj
20 17:00-20:00 onsdag på Hamnplanen
Dag Juni
17 17:00-20:00 onsdag på Hamnplanen
Dag Juli
22 17:00-20:00 onsdag på Hamnplanen
Dag Augusti
19 17:00-20:00 onsdag på Hamnplanen
Dag September
23 17:00-20:00 onsdag på Hamnplanen

VIKENS IK KALENDER
Nedanstående är ett utdrag vad som
händer på Vikvalla.
Aktuell kalender med bla ungdomsmatcher och andra aktiviteter
se www.vikensik.se
Dag Maj
02 14:00 Vikens IK - Hovs GoIF 03
09 13:00 Allerums GIF – Vikens IK
14 14:00 Vikens Ik - IFK Rössjöholm
20 19:00 Jonstorps IF - Vikens IK
23 14:00 Vikens IK - Båstads GoIF
29 08:00 Loppisförberedelse
30 06:00 Vikens IK’s Loppmarknad
30 15:00 Väsby FK - Vikens IK
31 06:00 Vikens IK’s Loppmarknad
Dag Juni
03 19:00 Hjärnarps GIF - Vikens IK
15 14:00 Vikens IK - Hasslarps BK
17 19:00 Vikens IK - Strövelstorps GIF
25 19:00 Hyllinge GIF - Vikens IK
Dag Augusti
08 14:00 Vikens IK - Vegeholms IF
15 14:00 Hovs GoIF - Vikens IK
21 19:00 Vikens IK - Allerums GIF
26 14:00 Vikens IK - Hjärnarps GIF
Dag September
04 19:00 Vikens IK - Jonstorps IF
12 15:00 Båstads GoIF - Vikens IK
18 19:00 Vikens IK - Väsby FK
27 14:00 Vikens IK - Hyllinge GIF
Dag Oktober
03
15:00 Hasslarps BK - Vikens IK

Kyrkan
• Vi firar gudstjänst varannan vecka och
mässa varannan vecka. Alltid klockan 11.00.
• Varje tisdag är det Vandringsmässa i Vikens kapell. Samling kl. 10.00. Mässa klockan
11.00.
• Varje torsdag under terminstid firar vi En
Stilla Mässa i Skeppet kl. 18.00.
Håll utkik;
Varje torsdagskväll i juli ”Här vid stranden”
en enkel mässa i Vikens kapell kl. 19.00.
Gudstjänst på stranden i samband med Vikenfesten, 26 juli kl. 11.00.
Sommarmusiken består i år av:
• Tisdag 19/5 kl. 19.00 Vikens kyrka Vårkonsert med Kammarkören, instrumentalister
• Tisdag 14/7 kl. 19.00 Vikens kyrka ”En musikresa genom tid och genre med Peter &
Viktor” Peter Filiptsev, Viktor Bergendal
• Tisdag 21/7 kl. 19.00 Vikens kyrka Gustav
Jannert, orgel.

VIKENS TENNISKLUBB KALENDER
Bli medlem och lös säsongskort
med fri spelrätt hela säsongen
på våra tre grusbanor.

Dag
27
Dag
06
15
29
31
Dag
06
22

Dag
29
06
13
20
27
Dag
02
Dag
16
17

Upptäck vår hemsida www.vikenstk.se
där du anmäler till tennisskola och
bokar och betalar strötimmar
April
Banorna öppnar för spel
Maj
Damtennis varje onsdag från 6:e maj
Bokningssystemet på internet öppnar
www.bokatennis.nu/vikenstk/
Grilltennis. Årets första tävling i form
av en mixeddubbel turnering med efterföljande grillning på klubben.
Sista anmälningsdag till första tennisskoleveckan!
Juni
Juni-Cupen Trivseltävling i dubbel som
är det riktiga startskottet på säsongen.
Anmälan www.vikenstk.se/
Tennisskola vecka 26 (22-26 juni)
Vår populära tennisskola kör igång
med den första av sex veckor.
Anmälan www.vikenstk.se/
Juni/Juli
Tennisskola vecka 27 (29 juni - 3 juli)
Tennisskola vecka 28 (6-10 juli)
Tennisskola vecka 29 (13-17 juli)
Tennisskola vecka 30 (20-24 juli)
Tennisskola vecka 31(27 juli - 31 juli)
Augusti
Klubbmästerskap (2-8 augusti)
Anmälan görs på hemsidan
www.vikenstk.se/
Oktober
Banorna stänger
Städning av klubben

BERÄTTARSALONGEN
”Böcker/människor som påverkat mig”,
Bäckavägen 6. Anmälan till
Göran Danred 0708-263 063.
Dag Maj
19 Tisdag 18–21.
”När jag kommer till min rätt”
Dag Juni
15 Måndag 18–21.
”När jag tror att jag vet”
Dag Augusti
25 Tisdag 18–21.
”Böcker/människor som påverkat mig”

Höstens verksamhet
startar igen vecka 37. Se vår sida i Hallå! eller
information på vår hemsida www.kullapastorat.se. Följ oss gärna på Facebook där vi heter Vikens församling.
Varmt välkommen till din kyrka, vi finns här
för dig!
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Ännu en
jubilerande
förskola!

Berättarsalong
för nära möten

V
K
B

Vikens Kultur- och Byaförening

Box 108, 263 03 Viken. BG: 5705-4108
Ordförande: Tuve Nilsson
Bygatan 64, 23 81 87

V. Ordförande: Lars Lindblad

Stradlyckevägen 7A, 13 46 14

Vikens Kulturoch Byaförening
Medlemstidning
#42 2015
årgång 21

Sekreterare: Karin Ullström

Grundstensgat. 19, 073-973 80 72

Kassör: Leif Olsson

Blockgatan 5, 0706-926475.

Ledamöter: Lars Niwong

Skånegränd 9, 23 74 03

Ove Johansson

Strandrågsv 4, 23 81 65

Suppleanter: Roger Sandberg

Stenmursgränd 4, 18 27 27

Hej alla vikenbor

Olof Engvall

Kalvlyckevägen 3, 13 30 46

Hemsida: www.vikensbyaforening.se

Adj webbmaster Lennie Timour
Sillörsgränd , 24 24 55

Vid årsmötet i mars blev tre nya ledamöter invalda i styrelsen. Två är vikenbor
sedan länge, Ove Johansson och Lars Niwong men Lars Lindblad är relativt nyinflyttad och har tid att ägna åt VKB:s
verksamheter.
Mötet godkände Claes Lybecks offert
på en byst av Gunnar Jarring, inte minst
för att det redan fanns ett utmärkt första
förslag till utformning. Förbehållet var,
att Gunnar Jarrings dotter Eva, som bor i
Australien skulle godkänna projektet.
Detta inhämtades per e-mail och arbetet är nu igång och en avtäckning kan äga
rum i augusti när Eva är i Sverige. Den
skall placeras på Bygatan mitt emot fd Vibo (idag Prego), där Gunnar var stadig
kund. En filmad intervju med Gunnar Jarring har aldrig visats men med årsmötets
godkännande är den nu under redigering.
Årsmötet fick även ta ställning till ett förslag att sätta permanent belysning i den
stora björken på Gröna torg. Det ansågs
för dyrt och istället kom idén att sätta
strålkastare i marken och belysa underifrån. Nytt förslag föreläggs höstmötet.
Valborgsfirandet är över när ni läser
detta. Stranden är städad, badhyttsnycklarna utdelade, Lisas brygga utlagd och de
andra två bryggorna läggs ut senast den
15 maj. Vid hamnen har VKB en trappa
ute på piren året om och Grähsa brygga
läggs snart ut. Stormen i höstas förorsakade en del skador, som inte är åtgärdade,
detta har påtalats.
Vid höstmötet kom förslag till förbättringar på ”Fritidens” brygga och VKB föreslog kommunen att utföra åtgärden
medan VKB bekostar den med medel ärvda för ändamålet.
Nationaldagen den 6 juni firas sedvanligt på Hamnplan, i år med tal av Christer
Johansson, sång av Jonas Sandberg och
musik av Husarsextetten.
Vikenfesten blir 24-26 juli med Partyfabriken som huvudunderhållare och Lasse
Holm som gästartist på fredagen. Se det
detaljerade programmet mitt i Byaluren.
Den gångna vintern har varit ovanligt
mörk pga snöbrist. Det har gjort uppenbart hur dåliga vi vikenbor är på att använda reflexer och cykelbelysning. Turligt
nog har jag inte vetskap om någon allvarlig olycka men risken är stor.
VKB har klagat hos kommunen angående dålig halkbekämpning under några
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veckor i januari. Svaret var att varje fastighetsägare har skyldighet sköta sin del av
gatan och att sand fanns att hämta på kommunförrådet på Brännerigatan!
Jag vill också vädja till alla i Viken att
ta hand om sitt skräp. Vid bushållplatserna
kan det se förfärligt ut på helgerna.
Kommunen presenterade vid årsmötet
en 15-punktsplan för ombyggnad av gamla 111:an under 2015-17. Den var till mötets belåtenhet men VKB har påtalat några
bortglömda bitar. Rondellen står där i sin
prydno men om man kommer mot den på
Prästavägen i motljus ser man den knappt
för alla andra stolpar runt om.

Nästa stora händelse blir först renovering av
kajen i höst och sedan året därpå ombyggnad av Hamnplan, se utkast på annan plats.
Café IDA är en samlingspunkt för Vikens
äldre, sista måndagen i varje månad, i Kyrkstugan kl 1400. Värdskapet delas av kyrkan, SPF, Röda korset och VKB. Se anslag
vid kyrkan.
Vi väntar på att den sedan några år indragna sopstationen skall återupprättas. Beslut
finns att den skall placeras på Statoiltomten.
VKB hade med hjälp av Anders Malmsten
en tröja med hans vikenmotiv till försäljning. En ny kollektion av tröjor och T-shirts
finns nu till försäljning i butiken KARMA
mitt emot Prego.
Information om det som händer skall
finnas uppdaterad på både VKB:s och Vikenfestens hemsida. Det fungerar inte alltid,
så hör av er om det är något ni saknar.
Med tidningen finns inbetalningskort för
medlemsavgiften, det är till alla vikenbor som
inte är med i elavtalet, både gamla och nya.
Väl mött på byn och VKB:s aktiviteter.
Viken i april 2015.
Tuve Nilsson,
Ordförande

Brygg/Badhytt

Adj ordf. Kay Winqvist
Strandlyckevägen 33, 236460

Stiftelserepresentanter
Skeppargården: Ann-Britt Strufve

Åldermansv. 26, 23 72 38

Sophiamöllan: Robert Johansson

Torviggsgränd 8, 23 69 03

Sjöfartsmuséet: Kontakt: Jan Benke

Oxelvägen 53, 23 81 40

VKB:s KALENDER VÅREN 2015
Dag Juni
06
18:00 Nationaldagsfirande, Hamnen
Talare, Christer Johansson, sång av
Jonas Sandberg, musik Husarsextetten
05-07 10-17 Paul Jönska gården
Trädgårdsrundan
Dag Juli
05
11-16 Sophiam. Skånska Möllors Dag
12
Paul Jönska Gården Våffleldag
11-16 Sophiamöllan öppen
19
11-16 Sophiamöllan öppen
24
Vikenfesten Festtältet
25
Vikenfesten Festtältet, Hamnplanen
11-16 Sophiamöllan öppen
26
Vikenfesten Gudstjänst, Stranden
11-16 Sophiamöllan öppen
Dag Augusti
02
11-16 Sophiamöllan öppen
22
Avtäckning byst Gunnar Jarring
Dag Oktober
06
19:00 VKB:s Höststämma
Dag November
14
Nytt nummer av Byaluren
Dag December
05
Paul Jönska gården, Julmarknad

N ya medlemmar !
Inbetalningskort för medlemsavgiften i VKB,
200 kr, medföljer detta nr av Byaluren. Tidningen delas ut till alla hushåll i Viken men
tyvärr är det bara drygt hälften av hushållen, som vill stödja VKB som medlem. Styrelsen har för avsikt att göra enkäter i olika
områden och bl a göra hembesök, för att ta
reda på vad de som inte är medlemmar vill
att VKB skall göra, för att göra medlemskap
i Byaföreningen mera intressant.
De som har tecknat Elavtalet (villkor se
VKB hemsida) har betalt tom 2016. Alla andra, gamla som nya, är välkomna att använda inbetalningskortet. Ange tydligt namn
och adress och spara halva talongen där
man kan anteckna när avgiften är betald.
På styrelsens uppdrag, Tuve Nilsson.

