
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                    
 
     

Höstmöte 
Vikens Kultur- och Byaförening torsdagen den 3 oktober 2013 

 
Vikens Kultur- och Byaförenings ordförande hälsade alla hjärtligt välkomna. 
 
1. 
Vad ska hända med den gamla vägen 111 genom Viken?” 
Kommunalrådet Ulf Molin, Samhällsbyggnadschef Kerstin Nilermark, och Trafikingenjör 
Lars Nilsson  
från Höganäs kommun informerar. 
Lars Nilsson visar bilder och berättar om de planer som finns avseende väg 111 från rondellen vid 
Lerberget till rondellen i södra Viken. Bild 1 visar en flygbild över den aktuella sträckan. Den 
bifogas originalprotokollet som bilaga 1. 
Cykeltrafik bör ges större plats i gaturummet längs hela stråket. Bland annat genom att plocka bort 
befintliga cementplattor.  Det förs diskussioner om belysning och sänkt hastighet. 
Rastplatsen i norr föreslås ”förädlas” och snyggas till. 
Ny rondell vid Prästavägen med utsmyckning. Parkeringen som ligger intill föreslås snyggas till och 
även entren  
till sommarrestaurangen Strandsidan.  
Bullerskydden och tätt grönska som i nuläget finns  utanför ”Svarta byn”  och norrut längs vägen 
föreslås tas bort för att ge mer av Vikenkänsla och inte bara genomfart. Diskussioner förs också 
avseende belysning. 
 
Kerstin Nilermark berättar om sin roll i Höganäs kommun. Vidare berättar hon om ”Hur utformas 
en genomfart?” Det ska kännas att man kör igenom byn Viken. 
Centrum, ”Hjärtat i Viken” planeras vid Karfältsvägen. Det förs en utökad medborgardialog med de 
företag som berörs och ligger där. Kommunen äger marken vid hästhagen. Tre arkitekter kommer att 
lämna sina förslag till utförande innan jul 2013. 
Planering pågår gällande rondellen i söder. Den rondellen är inte finansierad ännu och en vision 
arbetas fram nu i höst. 
Frågor ställs av mötesdeltagare. Nedan en sammanfattning av de frågeställningar som ställs: 
Cykelvägarna är för smala och det är svårt att mötas. 
Trafiksäkerheten vid övergångsställen och busshållplatser ifrågasätts särskilt där det är många 
skolbarn. 
Belysning vid övergångsställen efterfrågas. 
Har trafiken ökat på sträckan den senaste tiden? 
Ska hastigheten sänkas? 



 

 

 

 

 

 

 

 

Kan blinkande lampor vid övergångsställena vara en lösning? 
Diskussioner förs om ”stopphållplatserna.” 
Ulf Molin informerar att syftet med den nya vägen utanför Viken var att avlasta trafiken genom byn. 
Bland annat kan  bilister som kör den nya vägen undvika att bli stående för att vänta på bussarna som 
stannar  i Viken vid ”stopphållplatserna. Kommunen har för avsikt att samråda med Vikenbor när det 
gäller utformning och trafiksäkerhet. 
 
2.Kaffe och äppelkaka serveras. 
 
3. Höstmötesförhandlingar enligt dagordning 
3.1  Höstmötet öppnas 
       Ordförande Tuve Nilsson förklarar mötet öppnat. 
3.2  Godkännande av dagordning 
        Dagordning godkändes. 
3.3   Val av ordförande och sekreterare för mötet 
        Tuve Nilsson valdes till ordförande och Karin Ullström till sekreterare. 
 3.4  Fråga om stämman utlysts stadgeenligt 
        Mötesdeltagarna godkände att höstmötet utlysts enligt Vikens Kultur- och Byaförenings   
        stadgar. 
3.5  Upprättande av röstlängd 
        Ingen röstningsfråga förelåg så ett upprättande av röstlängd var inte aktuell. 
3.6  Val av två justeringsmän 
        Till att jämte ordföranden justera höstmötets protokoll valdes Olle Gustafsson och Sven  
        Lundberg. 
3.7  Rapport från verksamheten 

 Ordförande Tuve Nilsson informerar. 
 Sedan årsmötet i mars, då Karin Ullström, sekreterare, och Anders Forsgren valdes in i   

 styrelsen, har följande hänt: 

 Valborgsmässoafton inleddes med invigning av den nya lekplatsen bakom hamnkontoret.   

  Senare kom Kullabygdens kammarkör och sjöng våren in och Krister Tholin höll vårtalet.  

  Nationaldagen firades med Husar sextetten, Cecilia Alling Kvartett och högtidstal av Björn  

  Landfeldt. 

  Bryggor och badhytter gjordes tillgängliga i mitten på maj och flottarna kom ut när   

  vattentemperaturen kommit upp till 18 grader. Plastflotten kunde inte stå emot ett par  

  stormar efter midsommar och vi måste nu tyvärr ge upp att ha en flotte utanför Fritidens  

  brygga. Sommaren har sedan varit den bästa på länge och badhytter och bryggor har  

  verkligen kommit till sin rätt.  

  Vikenfesten, den 3 augusti avhölls i strålande väder, god publiktillströmning och fullt i  

  festtältet på kvällen. Några sponsorer hade i år inte resurser att bidra och det slutade med ett 

  underskott, som enligt överenskommelse delades mellan Vikens Kultur- och Byaförening och 

  Vikens Hamnförening.  

  Göran Hallin och ordföranden i Vikens Kultur- och Byaförening har 

  förhandlat fram möjligheten för de två badhyttsägare, vars hytter ramlade i stormen vid  

  advent 2011, att bygga upp dem igen. Det fordrades både bygglov och dispens från  

  strandskyddslagen, kostnaden delades av badhyttsägarna. 



 

 

 

 

 

 

 

 

  Kommunen ville i samma veva skriva ett nyttjandeavtal för den mark hytterna står på. Vikens 

  Kultur- och Byaförening blev ensam motpart och kommer att meddela de privata  

  badhyttsägarna. 

 Vid halvårsskiftet tecknade Vikens Kultur- och Byaförening ett nytt 3 årigt ramavtal med  
 Öresundskraft, med samma konstruktion som de två senaste perioderna, s k Pool avtal, där 

  priset sätts månad för månad. Det innebär att vi får en jämnare prisnivå och utfallet har varit 

  bra jämfört med andra leverantörer. Avtalsformulär bifogas höstnumret av Byaluren som 
  utkommer i början av november. 

   Vikens Kultur- och Byaförening  har gett bidrag dels till verandan på  restaurang Galejan 
  och  dels till  däcket runt bastun vid Grähsa brygga, vardera 25.000  kr. 

  Bastuprojektet har även stöttats med ett lån på 90.000  kr, där  Vikens Hamnförening  och 

Vikens   

  företagarförening delar borgen med Vikens Kultur - och Byaförening. Bastun invigs den 13 

oktober. 

 

 Vikens Kultur- och Byaförening deltar i Cafe IDA, en sammankomst den sista måndagen varje 

månad i  

 kyrkstugan. En gång per termin ansvarar Vikens Kultur- och Byaförening för program och kaffe 

med dopp 

 för Vikens äldre invånare.  Den 25 november är nästa tillfälle för Vikens Kultur- och 

Byaförening. 

 

Sjöfartsmuseet har haft en uppmärksammad utställning om den stora flykten av danska judar i 

oktober 1943. Gilleleje var en stor avreseort och där var en stor manifestation den 4 oktober. 

Viken representerades av 8 personer som seglade över med Galeasen ”Valkyrien ” från Höganäs.  

Sofia Möllan, Pål Jönska gården och Sjöfarts museet har stöttats ekonomisk i olika 

renoveringsprojekt. 

 

3.8 Av enskild medlem väckt fråga 
      Inga motioner har kommit in för behandling. 

3.9 Av styrelsen till höstmötet hänskjuten fråga 

      Ingen av styrelsen hänskjuten fråga förelåg. 

4    Övriga frågor och information 
       Inga frågor eller information förelåg 

5    Höstmötet avslutas 
      Ordföranden tackar samtliga deltagare för engagerat deltagande och förklarar höstmötet  

      avslutat. 

 

Karin Ullström                                           Tuve Nilsson 

Sekreterare                                                 Ordförand 

Olle Gustafsson                                         Sven Lundberg 

 Justeringsman                                           Justeringsman                                                                


