
 1

 

 

   Protokoll fört vid höstmöte med 
   Vikens Kultur- och Byaförening 
    torsdagen den 6 oktober 2011  
    på Vikens Hemgård 
 
 

 
 
VKBs ordförande Tuve Nilsson hälsade föredragshållare Björn Larsson, Marknadschef på NSR AB 
samt  VKBs närvarande medlemmar hjärtligt välkomna till höstmötet 2011.  
 
 
1. Lönar det sig att sortera sopor 
    En summering av Björn Larssons föredrag om hantering av vårt avfall hos NSR,  

    Nordvästra Skånes Renhållnings AB. Helsingborgs återvinningscentral. 

 
Folk från hela världen kommer hit för att informera sig om hur hanteringen av sopor utföres, 
hur insamlingen av sopor sker samt hur man tar hand om materialet. 
 
Beräknat avfall i snitt är ½ ton per individ i Sverige. Mängden avfall kan korreleras till BNP. 
Avfallsmängden beräknas öka till 50 milj. ton år 2030-2040. 
 
NSRs markyta vid Filborna består av 160 ha., mindre än häften används idag. 
  
650 ton avfall togs emot 2008 varav 18% var biologiskt avfall. 
1 tung lastbil tas emot varje minut. 
 
30 kommuner i landet har motsvarande system som NSR. 
Helsingborg är bäst i landet med 50 kg matavfall per person och år.  
 
Man gör plockanalys på avfallet minst 2 ggr/år, 21 olika fraktioner kontrolleras.  
NSR utför även plockanalyser på uppdrag av olika stationer i landet. 
Biogas 
1985 startade man ta upp och ta tillvara på metangas ur deponin.  
Man suger ut metangasen ur mer än 100 gas brunnar. Gasinnehållet är ca 50 – 60 % metan från deponin. 
 
Från NSRs Biogasanläggning erhålls metangas och biogödsel. En lång process som schematiskt 
kan beskrivas:  matavfall →slurry→gas och gödsel 
Matavfallet pumpas till en hygienanläggning där rötslammet värms upp en timma till 70ºC för att få bort 
skadliga bakterier, vidare till en reaktor i syrefrimiljö (anaerob miljö) där massan lagras en månad i 37ºC. 
Rågas bildas, metan och CO2.  5 miljoner m³ rå gas tillverkas per år 75% består av metangas.  
Restprodukten används som biogödsel som levereras till bönder via ett pipelinesystem.  
70000 ton matavfall per år används för framställning av metangas. 
Gasen används som drivmedel och i gasnätet. 
Drivmedel 
Tapparna vid Filborna innehåller 100% biogas. Öresundsmackarna 50-70% plus naturgas efter behov. 
10% skillnad på energiinnehåll mellan biogas och naturgas. För att öka energiinnehållet spetsas gasen med 
propan.100 bussar går på biogas. Dessa tankas varje natt med biogas. 
Framtida beräkning på framställning av gas i Biogasanläggningen: 2012  13 miljoner m³ /år 

2015 20 miljoner m³/år 
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NSR samarbetar med bl.a Volvo Terracastus Technologies för att uppgradera metangasen till flytande och 
renare gas i st.f komprimerad gas. En provanläggning byggs i Helsingborg för detta ändamål. Detta för att i 
framtiden kunna köra lastbilar med metangas i st.f. diesel.. 
Teknik att rena metangas sker med CO 2 - kyls till -162ºC så man får metangasen flytande. 
 
Kraftvärmeverk på NSR 

Öresundskraft håller på att uppföra ett kraftvärmeverk på NSR.s anläggning på Filborna. 
Projektet startade juni 2010. 
Processtart är beräknad till jan 2013. 
Investering 1.8 miljarder   
160 ton avfall per år kommer att förbrännas i anläggningen. 
125 GWh el  och 450 GWh värme kommer att produceras per år. 
  
Flygaskan som bildas vid förbränningen exporteras till Langöya i Oslofjorden. 
5 -6000 ton bildas per år. 
 
Alla återvinningscentraler som tillhör NSR(Höganäs, Åstorp, Bjuv, Båstad Ängelholm) kommer att byggas 
om för ca 60 miljoner. 
 
 

2. Kaffe serverades med mycket god hemlagad äppelkaka med vaniljsås   
 
 
Höstmötesförhandlingar enligt Dagordning 
 
3:1. Höstmötet öppnas 
       Ordförande Tuve Nilsson hälsade alla hjärtligt välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
 3:2. Godkännande av dagordning 
        Dagordningen godkändes. 
 
 3:3. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
        Tuve Nilsson valdes till ordförande och Marianne Nilsson till sekreterare. 
 
 3:4. Frågan om höststämman utlysts stadgeenligt. 

Inbjudan till höstmötet har varit uppsatt på ett antal platser i Viken.  
Annons var insatt i Helsingborgs Dagblad under Föreningskontakten 
den 13 och 15 september samt 2:a oktober. Datum även i Byalurens kalendarium. 
Mötesdeltagarna godkände att höstmötet utlysts enligt VKB:s stadgar. 
 

 3:5. Upprättande av röstlängd 
          Ingen röstningsfråga förelåg varför upprättande av röstlängd ej var aktuell. 
 
3:6. Val av två justeringsmän. 
       Till att jämte ordförande justera höstmötets protokoll och tillika vara rösträknare vid ev.  

votering valdes Alvar Andersson och Jan Wåhlin. 
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 3:7. Rapport från verksamheten 
 
 Tre arrangemang har gått av stapeln under året 
 

Valborgsmässofirandet  
med vårtal av VKBs Ordförande Tuve Nilsson samt vacker körsång av Kullabygdens 
kammarkör under ledning av Cecilia Alling.   
 

 Nationaldagsfirandet 6 juni.  
 Lotta Hördin höll ett minnesvärt tal. 
      Musikunderhållning av Husarsextetten och skönsång under ledning av Cecilia Alling 
      och Helena Morath med sångare från kyrkans alla körer inklusive Kullabygdens Kammarkör. 
 
      Programmet kommer att kortas ner något nästa år då inte sittplatser finns för åhörarna.  

     
Vikenfesten  
I augusti arrangerades som vanligt Vikenfesten av Vikens festkommitté, under ledning av  
Sven-Åke Hansson. 
  
Arrangemangen har ökat i omfång för varje år. Vikens festkommitté har bestått av alla 
föreningar i Viken.  Carl-Fredrik Malmgren har varit ansvarig för ljudet under Vikenfesten. 
 
Kräftskiva anordnades på fredag kväll i sponsortältet. 
Vakter hade anlitats. Alla skötte sig föredömligt, allt gick bra. Sponsorutställningar, festtält, 
servering, rib-båtskörningar, vattenbassäng med stora klot, var några av alla uppskattade 
arrangemang.   
Många sponsorer ställde upp, vilket är en förutsättning för detta stora arrangemang. 
 

Sven-Åke Hansson som utfört ett fantastiskt arbete som ordförande för Festkommittén under ett 
antal år, avgick efter årets Vikenfest. 
 
Nästa års fest kommer att hållas samma helg som segeltävling anordnas för C55 klassen. Det bör 
inte ställa till problem varken för segeltävlingen eller för  Vikenfesten. 
 
Möllan 
Möllan skall repareras. Ett lager, som har suttit på plats sedan 1838, behöver bytas. 
 
Paul Jönska gården 
Paul Jönska gården har haft bra med besökare. Våffel dagen regnade bort, men det tog man igen 
veckan efter. 

 
Badväder 
Badsäsongen har regnat bort. Nya badhytten som tillverkades av elever från Vikenskolan stod 
klar i juni och fick direkt en hyresgäst.      
Bryggorna och flottarna har haft en besvärlig sommar. Flottarna blev något skadade. 
Halva Grähsa brygga gick av, men delarna kunde samlas ihop och skruvas på plats igen. 
Den stora flotten vid havsbadet slet sig. Flottens yttre ankarlina slets av. Ett grovt schackel hade 
gått av. Till nästa säsong kommer ny förankringsmodell att erhållas av tillverkaren. 
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Möte med Peter Kovacs  
Möte med PK hölls under september månad angående tankar och framtida planer för Viken. 
 

• Gamla väg 111 är nu kommunens ansvar. Man kommer att ta bort trafikljusen vid 
”Fortet” och ersätta med en rondell. 

 
• Plats för ev. framtida spårväg 

 
• Norra Hage vägen skall byggas om. Skulle ha varit påbörjad, men har blivit något 

försenad pga av annat projekt. 
 

• Vikenkolan har platsproblem. Utredning om att lägga en ny lågstadieskola i Hästhagen 
pågår. 
Vissa problem för kommunen finns för att bygga ny skola, då man har överskott på 
platser på andra skolor i kommunen, Nyhamnsskolan, Bruksskolan och Tornlyckeskolan 
har 250 tomma platser.  Bussning av elever har inte fallit väl ut hos alla föräldrar. 
För tillfället saknas många platser i Viken. 
Kullagymnasiet har 65 tomma platser. 

 
• Frågan har ställts till kommunen om bastun vid Kvickbadet kan flyttas till Viken då nya 

badhuset är byggt vid Kvickbadet. 
 

• Lekplatsen bakom hamnkontoret föreslås bli utökad med klätterställning. Om 
Hamnföreningen och Byaföreningen kommer överens om inköp, sätter kommunen upp 
den. 

 
Samrådsmöte. 
 
I våras hölls ett samrådsmöte angående södra Viken. En skrivelse skickades från samtliga 
föreningar i Viken samt 16 stycken andra till Höganäs kommun. 
 
Kommunen har köpt in mark öster om Vikvalla för ungdomsverksamhet. Önskemål finns att 
flytta Vikvalla och få en ordentlig idrottsplats med 2 stora och 2 små fotbollsplaner, ev 
tennisbanor samt ordentliga omklädningsrum. Även en jogging bana skall byggas samt en 
korthåls eller minigolfbana. 

 
 3:8. Av enskild medlem väckt fråga. 
       Inga motioner hade kommit in för behandling. 
 
 3:9. Av styrelsen till stämman hänskjuten fråga. 
       Ingen av styrelsen till stämman hänskjuten fråga förelåg. 
 
 4.   Övriga frågor och information 
 

-Gaslampor. 

Fyra äldre gaslampor finns placerade på Torviggsgränd. Två lampor har renoverats. Nya glas  
kunde inhandlas på Rosdala glasbruk. 
 
-Jonas Högströms staty vid hamnen. 

En incident skedde med flickan i Jonas Högströms staty vid hamnen under festen. 
Tuve N tog tillvara på flickan som är överlämnad till Jonas Högström för reparation. 
Jonas H skall även förstärka fiskargubbens fundament. 
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- Bamsestaty 

Jonas Högström har fått i uppdrag att tillverka en Bamsestaty för placering utanför biblioteket. 
 

- Hamnfrågan 

Hamnfrågan ligger på is. Får vänta som en prioriterad reserv. Skola och idrottsplan viktigare. 
 
I november skall ett möte om hamnen hållas med Peter K, Kerstin Nilermark samt Mila Slavic 
för kartlägga hamnens renoveringsbehov. 

 
- Byaluren 

Olof Engvall presenterade sig själv och Byalurens redaktion. Olof såsom varande ny ansvarig 
utgivare för Byaluren informerade om nummer 35 på 28 sidor vilken kommer ut i november. 
Tidningen finansieras av VKB och sponsorer, bl.a Svenska kyrkan.  
48 000 kr kostar varje nummer att ge ut. Tidningen har fått ny text på framsidan: ”en tidning om 
livet i Viken förr & idag”. 
Tidningen kommer att innehålla många intressanta artiklar. Bl.a presentation av vår nya präst 
Stina Hagman, ett korsord som handlar om Viken, och reportage om Måsagården  
 
Tuve Nilsson poängterade att alla som bor i Viken får ett exemplar oavsett om man är medlem i 
VKB eller ej. Avsikten är att locka fler hushåll att bli medlemmar i VKB. 
 
- Mobiltäckning 

Ungdomar klagar på att mobiltäckningen är alldeles för dålig i Viken. Man får ofta in Danmark 
eller ingen täckning alls. 
Tuve N. lovade ta upp frågan med kommunen. 
 
- Skyltning till Viken 

Vägvisning till Viken borttagen från väg 112. Man vill inte ha in all trafik via Prästavägen- 
Borde vara någon information i Höganäs med skyltning mot Viken. 
 
Tuve N. tar upp frågan med kommunen. 
 
- Städning runt sopcontainrarna vid Solrosvägen. 

Ofta mycket skräpigt. Man slänger allt som inte hör hemma i containrarna på marken. 
Dock- Ekvalls åkeri från Landskrona städar varje vecka. 
  
5. Höststämman avslutas 
Ordförande tackade samtliga deltagare för engagerat deltagande och förklarade höstmötet 
avslutat.   

 
 
 
 

 
Marianne Nilsson   Tuve Nilsson 
Sekreterare    Ordförande 
 
 
 
 
Alvar Andersson   Jan Wåhlin 
Justeringsman   Justeringsman 


