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MINNESANTECKNINGAR FRÅN BYAVANDRING
I VIKEN DEN 14 SEPTEMBER 2016
Onsdagen den 14 september 2016, kl 13:00.
Antecknat av Johan Bringle
Närvarande
Från Höganäs kommun: Péter Kovács (kommunstyrelsens ordförande), Ulf Molin
(kommunstyrelsens 1:a ordförande), Margareta Engkvist Björkenhall (chef för teknik- och
fastighetsförvaltningen), Martin Warmark (gatuchef), Richard Åkesson (kommunekolog)
och Johan Bringle (ärendesamordnare).
Från Viken: Anders Larsson (Vikens Hamnförening), Lars Lindblad (Vikens Kultur- och
Byaförening), Leif Olsson (Vikens Kultur- och Byaförening), Lars Niwong (Vikens Kulturoch Byaförening), Robert Johansson (Sophiamöllan) och Ann-Britt Strufve (Paul Jönska
Gården)
1. Stranden väster om hamnen
Byaföreningen har önskemål om att rensa del av stranden från strandmållor. Dessutom har
hamnföreningen önskemål om att rensa bort tång inom samma område. Området berörs av
strandskydd och efter diskussion bestäms att ta frågan som ett samråd. Richard Åkesson
bedömer att föreningarna kan rensa bort mållor och tång inom en sträcka av 100 meter utan
att det ska krävas dispens. Förutsättningen är att maskiner inte används då detta kan skada
dynbrinken. Förslagsvis kan man kratta bort tången. Det bestäms även att Lars Niwong
meddelar Richard Åkesson via e-post hur och när man tänker genomföra resningen av
stranden, det för att få diariefört samrådet.
2. Avloppet vid hamnbassängen
Margareta Engkvist Björkenhall berättar att felaktigheter i kommunens system gjort att
vatten kommit direkt ut i hamnbassängen. Även fastighetsägare har haft fel i sina
kopplingar. Alla fel har nu åtgärdats. När det regnar visar det sig om allt funkar som det ska.
Byaföreningen/Hamnföreningen: återkopplar till kommunen om det inte funkar.
3. Gatlampor i byn
Idag har gatlamporna i byn olika ljuskäglor. Byaföreningen önskar enhetlighet. Martin
Warmark berättar att kommunen har börjat titta på detta nu och att det är en kostnadsfråga.
Dock eftersträvar man en anpassad belysning efter miljö och kultur. Tidplanen är att det ska
vara färdigt till sommaren 2017.
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I hörnet Blockgatan/Banckagtan finns en gatlampa som lyser skarpt. Martin Warmark kollar
med Höganäs Energi varför det är så här och meddelar byaföreningen.
4. Julgransbelysning eller annan belysning på Gröna Torg
Byaföreningen önskar julgransbelysning eller annan belysning på Gröna Torg. Gruppen
kommer fram till att kommunen ska stå för belysning och att byaföreningen fixar en lämplig
julgran.
5. Utsmyckning vid södra rondellen
Byaföreningen har önskemål om utsmyckning vid den södra rondellen. Martin Warmark
informerar att rondellen är Trafikverkets.
6. Utsmyckning vid infarten från Helsingborg
Byaföreningen har önskemål om blomsterlådor vid infarten från Helsingborg (på liknande
sätt som i Höganäs). Kommunen föreslår att detta bakas samman med övriga planer som
finns, bland annat för Vikvalla, 2018-2019.
7. Blinkande varningsljus vid övergångsstället mellan Vikvalla och Gamla
Viken (väg 1412)
Byaföreningen har önskemål om blinkande varningsljus vid övergångsstället över väg 1412
mellan Vikvalla och Gamla Viken. Martin Warmark berättar att kommunen ska utvärdera
ombyggnaden innan åtgärder tas fram. Kommunen kommer således att titta på detta när
hela området ska göras om.
8. Ett varningsljus vid Vikenskolan funkar inte
Martin Warmark noterar att ett av varningsljusen vid Vikenskolan inte fungerar.
9. Lokaltrafik till Viken ?
Byaföreningen lyfter frågan varför Lerberget får lokaltrafik till Höganäs och inte Viken?
Péter Kovács berättar att rundan helt enkelt skulle bli för lång och att det av ekonomiska
skäl i nuläget inte finns möjlighet att utöka antalet bussar.
10. Tidplan för hamnområdets ombyggnad?
Margareta Engkvist Björkenhall berättar att kajerna kommer att renoveras och spontas om
oktober till mars. Därefter görs själva hamnplanen om; stenläggning, sittplatser, belysning,
p-platser, osv. Allt ska vara klart till sommaren 2017. Hur trafiken ska ledas diskuteras med
hamnföreningen man har inte landat i denna diskussion ännu. Man kan tänka sig att
sommaren blir testperiod för hur trafiken ska ledas. Byaföreningen påpekar att
framkomligheten vid Torviks gränd är väldigt begränsad, lastbilar kommer inte igenom där.
11. Utformningen av gamla 111:an (1412:an)
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Byaföreningen lyfter frågan om hur utformningen av gamla 111:an, dvs 1412:an, kommer att
bli. Martin Warmark informerar att arbetet nästan är klart i norra delen av samhället;
belysning är på gång att sättas liksom pollare på refugerna. Vidare ska cykelbanan breddas
och vägen ska bli/har blivit smalare. Tre refuger kommer att smalna vägen vid korsningar
och heldragna linjer ska målas. Allt ska vara klart under hösten 2016.
Byaföreningen påpekar att avsmalningar av vägen har utlovats men en riktigt hållits.
Notering: I mail den 19 september 2016 skriver Lars Niwong att kantstenen på de
nyanlagda kantrefugerna på väg 1412 går i jämnhöjd med den streckade linjen och att vägen
därmed inte har blivit smalare än tidigare.
12. Häckar som växer ut över gatan
Byaföreningen upplever att det är ett bekymmer med häckar som växer ut över gatorna i
byn. Skånegränd/Skeppargatan är ett bra exempel på detta. Kommunen kan informera
fastighetsägarna om vad som gäller angående häckklippning. Byaföreningen tar på sig att
inventera i byn och återkomma med lista över fastighetsägare som behöver denna
information.
13. Fiber
Péter Kovács informerar att målsättningen är att 100 % av hushållen i kommunen ska ha
tillgång till fiber 2020-2021.
14. Övrigt
-

Byaföreningen lyfter frågan hur det är med restaurangen Barbords tillstånd. Deras
uteservering blockerar ofta (promenad-)vägen till den södra delen av hamnområdet.
Gruppen konstaterar att det är Hamnföreningen som arrenderar ut marken och
som således får titta på detta problem.

-

Det ser trist och stökigt ut runt Statoilmacken. Det har bland annat ställts upp en
”kioskcontainer”. Martin Warmark informerar att pizzerian ska rivas och att
området ska städas upp.

-

Byaföreningen berättar att underhållet av Lisas brygga inte är bra trots den dagliga
tillsynen. Framför allt är det problem med tång som ständigt kommer in på rampen
till bryggan. Frågan varit uppe på KFR:s möte. Kommunen kollar vad som står i
skötselavtalet.

-

Koden för att komma badrullstolen vid Lisas brygga får man i nuläget genom att
ringa till Tempo, en inte alldeles smidig lösning. Kommunen undersöker
möjligheten till en smidigare lösning.

-

Det ligger virke och gamla bryggdelar ligger vid Lisas brygga. Dessutom ligger
stockar och delvis blockerar promenaden mellan Lisas brygga och Fritiden. Martin
Warmark noterar detta.
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-

Strax norr om Lisas brygga finns en ”privat" brygga som inte är färdigställd.
Kommunen har tidigare tryckt på för att den ska tas bort och tittar på det igen.

-

En stolpe önskas i hörnet vid Martin Påls guda. Martin Warmark noterar detta.
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