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Efter en alldeles, alldeles…småtrist vin-
ter med mörker och solbrist är vi nu 
framme! Framme vid årstiden då Viken 
och vi som bor här lyser ikapp med so-
len och havet.

I nummer 44 av Byaluren bjuder re-
daktionen på energigivande berättelser, 
glädje och lärdomar. Som vanligt bjuder 
vi på ett fyrverkeri av människor och 
inspiration i en organiskt framvuxen rö-
ra. Oftast blir det bra och ni läsare bju-
der på en stöttande kommentar och ett 
och annat mail med uppskattning. Men 
allt som oftast ”tiger hälsan still” och re-
daktionen knatar på i stilla förhoppning 
om att, ”jodå, det blev en hyfsad tidning 
igen”. Och det är belöning nog, för vi 
älskar alla att bidra till byns alldeles eg-
na och unika kanal, Byaluren.

I samma verklighet lever merparten av 
byns ideella krafter som lägger ner ett 
enormt engagemang i exempelvis Vi-
kens idrottsföreningar. De är riktiga 
hjältar, genuint generösa och med en 
vilja att personligen bidra till en levande 
by för våra unga och våra äldre. Vikens 
IK, Wikens Båtsällskap, Vikens Tennis-
klubb är bara några exempel på fören-
ingar där stordåd sker i det tysta. Ja och 
så alla andra föreningar förstås.

I nummer 44 uppmärksammar vi dessa 
krafter och även människor som ger liv 
åt våra stiftelser, byns kulturskatter med 
Sophiamöllan, Skeppargården och Sjö-
fartsmuseet i spetsen. Utan dessa verk-
samheter hade Viken utan tvekan varit 
en trist plats. Runt detta finns också Vi-
kens Kultur- och Byaförening som jag 
vill slå ett slag för. En förening i vilken 
jag innerligt hoppas att ALLA som bor i 
Viken väljer att bli medlem i för att på 
det sättet stötta VKB:s insatser för Vi-
ken.

Njut människa – njut!
Och på tal om att ge till andra. Kanske 
är du sugen på att bidra till tidningen 
Byalurens utveckling? Då har vi ett jobb 
för dig! När den mångårige redaktions-
medlemmen Pernilla Ringström nu tar 
en paus i kulturgärningen för Byaluren 
uppstår möjlighet till förnyelse. 
 Förresten – ett stort och hjärtligt tack 
till dig Pernilla för alla dina bidrag till 
Byaluren! 
 Så nu söker vi dig som är nyfiken på 
att tänka, skriva och fotografera (allt el-
ler endera) och som kan tänka dig att 
vara med på fem redaktionsmöten om 
året och däremellan bidra med text eller 
bild. Om du är intresserad lägg ett mail 
till mig så träffas vi och snackar.
 Samtidigt vill redaktionen välkomna 
Christer Johansson. En ny redaktions-
medlem som svept in som en stormvind 
och rekordsnabbt vitaliserat redaktio-
nens arbete. ”Turbo-Krille” gör sanner-
ligen skäl för sitt namn och vi är glada 
att du tagit plats runt redaktionsbordet. 

Nåväl. Där tar alla mina präktigheter 
slut för den här gången. Nu önskar jag 
er en trevlig stund med Byaluren 44. 
VKB:s och redaktionens lilla sommar-
present till alla hushåll i Viken.
 Vi ses på stranden, i hamnen, Surfers 
Paradise, Strandsidan eller tennisklub-
ben i sommar!
 Ta väl hand om varandra och glöm 
inte att ta hand om en av jordens finas-
te byar.

Olof

Surfers Paradise är här…igen!

Hundrast(lek)plats i Viken? 

Chefredaktör:

redaktion:

fotograf:
omslagsfoto:
grafisk form:

tryCkning:

Olof Engvall
olof.engvall@
hotmail.com

Louise Alexén
louise@
kdn.se 

 

Pernilla Ringström 
nilla_73@
hotmail.com

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

Pehr Frykman
pehr.frykman@
telia.com

Christer Johansson
christer.viken@
telia.com

Fredrik Rege*
Ola Frenning
Tidstudion
Scratch printshop
*Då annan fotograf ej angivits.

Byaluren

Omslag:  
Marie och Johan Augustsson med 

sonen på stranden i Viken. 
Läs mer på sidan 8.

•
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.

Annonser är självklart välkomna 
tillskott till Byalurens 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.

Utgiven av

vikens kUltUr- oCh Byaförening. 
adresser, kalendariUm oCh 
ordförandes spalt finns på 

ByalUrens sista sida.

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 medfi-
nansierar Byaluren med som mest 10 000 
kr per nummer (vid behov). Övriga kostna-
der för att finansiera Byaluren bärs av an-
nonserande företag och föreningar. 
Tidningen ska spegla livet i Viken, förr och 
idag. Principen är att ge historiska åter-
blickar, cirka 40% av det redaktionella 

innehållet, medan nutid och framtid ges 
60% av utrymmet. Innehållet bygger främst 
på redaktionsgruppens nyhetsjakt/nyhets-
värdering och läsarnas tips. Redaktionen 
beslutar till fullo om innehållet i tidningen.
 Byaluren har nu producerats i 44 ut-
gåvor och har blivit ett viktigt forum för 
boende i Viken. Den utkommer med två 
nummer per år, ett vårnummer och ett vin-
ternummer. Tidningen produceras ideellt 
av en redaktionsgrupp som över tid tillförs 

nya medlemmar. Tidningen produceras 
ideellt med undantag för formgivning, 
tryck och distribution som sköts av reklam-
byrån Tidstudion till ett subventionerat 
pris. Tidningen utkommer med 28 – 40 
sidor beroende på redaktionella möjlighe-
ter och ekonomi. Utgivningsmånader: maj 
och november. Posten delar ut tidningen 
till cirka 2 600 hushåll. 
Upplaga per nummer är cirka 3 000.

Stalaktiter 
i Viken? 
Se mer sid. 35

Välinge växer vidare, sid. 26

Den första juni slås luckorna upp på vid gavel igen för Surfers 
Paradise vid Fortet. För andra året i rad möter Natascha Reenstier-
na Vikenborna med chailatte och svalkande glass. Men inte bara 

det utan även med goa sittplatser på en plats med världens 
vackraste utsikt. Glassen är serverad – nu kan sommaren börja!
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När Robert Iljason öppnade Sveriges första 
obemannade butik på Bygatan i början av 2016 

var uppmärksamheten stor. Näraffären blev omskriven 
och omtalad i såväl lokalmedia som i rikstäckande 

Dagens Industri, nyhetsbyrån Reuters och Daily Mail.
Konceptet med en obemannad dygnet-runt-öppen 

dagligvarubutik är främst tänkt för orter där det inte 
finns någon butik alls. Den fungerar genom att man 

registrerar sig som medlem, öppnar dörren med 
en mobil-app och scannar varorna med telefonen. 

Betalningen görs mot en månadsfaktura och 
identifieringen sker med mobilt Bank-id.

Stöd VKB med din 
medlemsavgift 200:-

till Bg. 5705-4108. 
(Gäller ej dig som har elavtalet och därmed 

redan betalt medlemsavgift.) 

Omskriven 
obemannad 

butik

Jollen 
har blivit 
Tempo

I skrivande stund håller de nya ägarna som 
bäst på att flytta entrén  till motsatt sida från idag. 

Inom kort går du alltså in på Tempo vid 
busshållplatsen istället. I kommande nummer 

kan du läsa mer om byns nya närbutik.

Helsingborgs Stadsteater erbjöd Vikens IKs tjejer 03:or 
att vara statister under två föreställningar av uppsättningen 
”Det blåser hela tiden”. En kul grej för laget, bra teamakti-
vitet och samtidigt tjänade de en slant så det har bl a blivit 
uppgraderat boende under en cup i Helsingör i sommar. 
Dessutom en rejäl förstärkare med inbyggd högtalare. 
Nu bjuder tjejerna på peppande musik före och efter 
träningar och matcher.

Vikens IK på scen

Studera hela programmet 
på mittuppslaget. 
Vikens Kultur- och Bya-
förening, Vikens Hamn-
förening, Vikens Före-
tagarförening, Wikens 
Båtselskap, Vikens IK och
Vikens Tennisklubb hälsar 
dig välkommen till årets 
stora sommarfest i Viken.

29-31/7
2016
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Här känner vi oss hemma 

Vi fortsätter att spegla familjeliv i byn och jag har bokat en intervju med 
en familj mitt i livet. Det är Clara, Filippa, Otto, Pelle, Fanny och Jesper. 
När jag kommer är dock bara de vuxna hemma. – Det är lugnast så. An-
nars får vi aldrig till någon intervju, konstaterar Jesper. 

Dörren öppnas innan jag hinner knacka och jag möts av ett varmt 
”Välkommen, jag såg dig i fönstret”. Det är Fanny Bandhold som 
öppnar. Hon är uppvuxen i Viken och är en så kallad hemvän-
dare. Vi slår oss ned i köket med en kopp kaffe och hennes man, 
Jesper Falkheimer, ansluter.

Namnen klingar kanske bekant
Fannys namn är bekant eftersom hon bodde i byn hela sin upp-
växt med sin tvillingsyster, lillasyster, mamma och pappa. De bod-
de på Skeppargatan innan hon gav sig ut i världen på egen hand. 
Jesper är professor i strategisk kommunikation, rektor vid Lunds 
universitets Campus Helsingborg och ofta i hetluften när det dis-
kuteras utbildning och kommunikationsfrågor i media.

Fanny, du är en s k hemvändare men du har hunnit med en del sedan du 
bodde här senast?
– Jaa du, börjar Fanny. Det har hunnit hända en del. Jag var skid-
lärare i Österrike, har bott i Stockholm, pluggat i Holland och se-
dan lockade mina systrar över mig till Hawaii där de pluggade. 
Jag pluggade där för att få behörighet till en utbildning inom för-
packningsdesign på Fashion Institute of Technology i New York. 
Där blev jag fast i 11 år och jobbade på olika designbyråer. Tänk-
te det var bra med arbetslivserfarenhet därifrån. 
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Vilka härliga minnen du måste ha i bagaget. Vilket är det starkaste?
– Det måste ju tyvärr bli ”9/11”. På morgonen den 11 september 
2001 befann jag mig nere i New Yorks tunnelbana på väg till job-
bet. Byrån jag jobbade på då hade kontor i Empire State Building 
och jag kom upp ur tunnelbanan, gick in genom dörrarna, tog 
hissen upp och hann bara komma ur hissen när kollegorna möter 
mig och säger att vi måste åka ned igen. Båda tornen i World Tra-
de Center har rasat. Det var ett fruktansvärt dygn då jag bara satt 
och följde allt via TV. Jag satt hemma hos min chef eftersom jag 
inte kunde ta mig hem till min lägenhet i Brooklyn. Det måste va-
ra det värsta och starkaste minnet ändå.
 – Jag var särskilt orolig för min kompis, Katarina Sjöholm, också 
hon från Viken, som jobbade nära tvillingtornen, lägger hon till. 

Varför blev det Viken igen?
– 2008 kände jag mig färdig med storstadslivet och med väldigt 
långa arbetsdagar. Det måste finnas mer här i livet tänkte jag och 
bestämde mig för att åka hem till Skåne. Eftersom min pappa var 
sjuk då så mellanlandade jag hos föräldrarna i Viken.
 – När jag växte upp här kunde man tycka att det var långt ifrån 
sta’n, långt till busshållplatsen som man alltid rusade till och man 
undrade varför man bodde här, minns Fanny. Men nu inser man 
vilken bra plats man bor på. Och växte upp på. Det är inte alls 
långt till varken Höganäs eller Helsingborg. Eller Köpenhamn för 
den delen. 
 – Det är faktiskt smidigt att ta sig till Stockholm också, inflikar 
Jesper. Jag jobbar där en del och med första morgonflyget från 
Ängelholm kan man vara på plats klockan åtta. Och hemma i hyf-
sad tid samma kväll. 

Nu efter föräldraledigheten med Clara, var det dags för något nytt 
och Fanny arbetar med olika frilansuppdrag inom förpackningsde-
sign samtidigt som hon håller på att starta upp sin egen verksam-
het, en designverkstad. Hon vill gärna jobba med egen design och 
till en början blir det fokus på tygmönster, kuddar och gardiner. 
Webbsidan växer fram och tanken är att hon ska sälja sina pro-
dukter därigenom samt frilansa för andra företag. 

Och Jesper, du är professor?
–…och utbildningsnarkoman, säger han. Skämt åsido – ja, jag är 
professor i strategisk kommunikation vid Lunds universitet och 
rektor för Campus Helsingborg. Har sedan tio år tillbaka kombine-
rat olika chefsuppdrag med forskning. Tidigare var jag chef för K3 
på Malmö Högskola. Jag sitter också i några styrelser i näringslivet 
och Fanny och jag har vårt gemensamma företag. 

Har ni koppling till byn båda två?
– Ja, svarar de enhälligt. Det var här vi träffades, ler Jesper. På ny-
årsfest hos gemensamma vänner i en lägenhet på Bygatan ovanpå 
den dygnet-runt-öppna butiken. Fannys mamma bor kvar och min 
syster med familj bor också här. Förutom familj har vi en del av 
våra vänner här också även om de flesta bor på annat håll.
 – Vi känner oss hemma. Här kommer vi bli gamla, fortsätter Jes-
per. Vi flyttade hit från Laröd där vi gjorde en kort sejour. Radhuset 
där blev för litet. Mäklaren hjälpte oss att hitta ett hus som rymmer 
6 personer och nu har vi bott här på Trädgårdsgatan i ca 4 år. 

Här bor de tillsammans med Clara, snart 2 år, Filippa 6 år och var-
annan vecka bor Otto och Pelle också här. Jespers söner som är 
12 år. Ja, de är tvillingar.
 Något som också får dem att vilja bo kvar här är den trygghet 
de känner i byn. Och att den är lagom stor. Barnen kan enkelt ta 
sig till skola och eventuella fritidsaktiviteter framöver. Här finns 
också bageri, affär, bibliotek och restauranger. Mer än så behövs 
inte anser de. Poängen med Viken är ju småskaligheten. Behöver 
man något annat åker man hellre till Höganäs. Det är viktigt att 
behålla by-karaktären.

Inga föreningsmänniskor?
– Inte än i alla fall. Otto och Pelle bor delvis i Helsingborg och de 
har sina fritidsaktiviteter och skola där, förklarar Jesper. Och tjejer-
na har inte fastnat för någon specifik aktivitet ännu. Men vi gillar 
tennisskolan på somrarna! Vi brukar anmäla hela familjen och det 
är så himla kul. Det finns ju också många naturliga aktiviteter om 
man bor så nära hav, strand och hamn som vi gör här i Viken. 
 – Men vi brukar alltid besöka både Julmarknaden och Viken-
festen som har starka traditionsband i familjen. Och vi gillar att 
supporta entreprenörerna och företagarna i byn så mycket vi kan, 
berättar Fanny. 

Till sist – vad är bäst med Viken?
– Tryggheten vi känner här för familjen och närheten till hav och 
strand och allt vad det innebär. Det ger mervärde, säger Fanny. 
 – Och småskaligheten. Det är hela poängen med Viken, avslu-
tar Jesper.

Louise Alexén

Familjen Bandhold/Falkheimer samlade i soffan en söndag eftermiddag. Fr v Pelle, Filippa, Otto, Fanny med Clara i famnen och Jesper.

Hela familjen välkomnar på trappan - Jesper överst, 
Fanny med Clara i famnen, Filippa, Otto och Pelle.
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Gör en god gärning – värva eller bli medlem!
 Värva eller anmäl dig som ny medlem redan idag!
Viken har cirka 2 100 hushåll men bara 1 400* är medlemmar i Vikens Kultur- 
och Byaförening. Det betyder att bara 65 %  hushållen är medlemmar i VKB. 
 Men alla hushåll får del av allt det VKB gör för byn. Bland annat denna tidning
två gånger om året. Allt det andra, som alla har glädje av, visar vi här.

*Av dessa har 900 tagit 
möjligheten att teckna 
VKB:s förmånliga elavtal 
med Öresundskraft.

Sjöfartsmuseet

Valborgsfirandet

Bryggor och badhytter

Paul Jönska gården

Vikenfesten
Utsmyckningar Sophiamöllan

och tomten
I sitt tält på årets 
Vikenfest kommer 
Öresundskraft att dela 
ut en blomstercheck 
till medlemmar som 
tecknar VKB:s 
förmånliga elavtal.
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Dottern Selma född 24/8-15.

Flytt till Viken – varför?
Vi lät vår nya redaktionsmedlem ställa ett antal frå-
gor till familjen Augustsson och här kommer både 
frågorna och svaren på dem.

Vilka är ni?  
 – Jag, Marie, är 33 år och arbetar som lärare på 
Vikenskolan. Jag undervisar på högstadiet i ämnena 
svenska och idrott. Jag trivs väldigt bra på min ar-
betsplats, ingen dag är en annan lik. 
 Viken har väldigt många drivna och målmedvet-
na ungdomar och det är spännande att få vara med 
och se utvecklingen i varje enskild individ. Förhopp-
ningsvis kan jag sätta avtryck och utmana eleverna 
genom en varierande och intressant undervisning.
 – Jag (Johan) är 35 år och uppväxt i Vittsjö söder  
om Markaryd i Hässleholms kommun. Jag arbetar in-
om reklambranschen med vårt familjeföretag i Vittsjö 
som heter T-Reklam. Fotbollsengagemanget är stort 
och givetvis är mitt hjärta rött och blått, och då me-
nar jag inte Höganäs Bollklubb. 
 Vi har två barn, Malte som snart är 3 år (född 
27/4-13) och Selma 5 månader (född 24/8-15).

Varför flyttade ni till Viken Ry?
 – Då vi båda är uppväxta i mindre orter uppskat-
tar vi den speciella gemenskapen som finns i byar. 
Marie har växt upp i Lerberget så det föllsig naturligt 
att bosätta sig någonstans i Kullabygden. Utöver det 
så vill vi kunna ge våra barn en trygg och bra upp-
växt och där passar Viken in perfekt.

Vad var det som fällde avgörandet?
 – Till slut var det ändå att rätt hus fanns till salu 
för rätt pris vid rätt tidpunkt.

Vilka är det som flyttat in 
i de nya delarna av Viken? 
Hur trivs de med Viken? 
Vad saknar de i byn?
Ja, det är några av de 
frågor som vi i redaktionen 
ställde oss. Vi beslöt att i 
en serie artiklar låta alla 
lära känna några av de fa-
miljer som flyttat hit. Först 
ut är Marie Augustsson och 
hennes man Johan.

Har flytten till Vikens Ry motsvarat era för-
väntningar?
 – Ja absolut. Det är en trygg miljö för barnen att 
växa upp i. Lite likt ”Barnen i bullerbyn”, med barn 
överallt. Det är avslappnat och familjärt här och när-
heten till skola och fritidsaktiviteter är viktigt.

Har ni fått nya vänner?
 – Ja! Inte minst med barnens hjälp har vi fått 
många nya goda vänner.

Umgås ni med era grannar i området?
 – Vi har bra relation med grannarna och det är 
något som vi uppskattar mycket. Det känns tryggt 
att ha bra människor runtomkring sig. När våren 
närmar sig är det härligt att se hur familjerna sakta 
vaknar till liv efter vintern. Doften av grillat sprider 
sig och barnens skratt hörs långa vägar.

Är ni med på andra aktiviteter på Vikens Ry?
 – Nej inte direkt. Dock hade det varit trevligt med 
en gatufest, det måste vi styra upp!

Finns det bra lekplatser på Viken Ry?
 – Enligt Malte är lekplatsen det bästa som finns så 
vi antar att den är bra.

Erbjuds andra aktiviteter på Viken Ry?
 Inte några organiserade aktiviteter som vi känner 
till. Däremot hade stora delar av Vikens Ry roligt i 
pulkabacken eller på ankdammens is nu i vintras.

Vad tycker ni om Viken?
 – De flesta kan nog hålla med oss när vi säger att 
Viken är en väldigt vacker by som ligger fantastiskt 
fint. Vi trivs väldigt bra och känner att vi börjar bli 
en del av byn efter att ha bott här i några år nu. För-
hoppningsvis blir det många till.

Vad är bäst med Viken?
 – Närheten till havet, Café Öresunds frallor och 
Vikenbornas engagemang. Biblioteket och ”kyrkis” 
gillar vi också!

Vad tycker ni saknas?
 – En rymlig matbutik med större ytor och ett rikli-
gare utbud.

Vad tror ni kan eller borde utvecklas?
 – Den stora tvistefrågan i Viken: Centrum! För-
hoppningsvis kan man snart komma vidare i plane-
ringen gällande centrums utveckling och få till en 
trevlig lösning.

Är ni med i någon förening i Viken?
 – I dagsläget är vi inte med i någon förening. 
Dock är vi båda föreningsmänniskor så i framtiden 
hoppas vi kunna engagera oss i föreningslivet ge-
nom barnens intressen.

Känner ni till VKB:s elavtal med Öresundkraft?
 – Ja det gör vi.

Har Ni besökt våra kulturskatter i Viken? 
 – Sophiamöllan har vi besökt. Paul Jönska och 
Sjöfarts museet får bli kommande utflykter.

Är ni en del av bylivet i Viken? Deltar ni i möten 
som rör Vikens Framtid, hamnen, skolan, ge-
nomfarten i Viken etc.
 – Vi försöker vara en del av bylivet och stödja 
olika initiativ.

Besöker ni Vikenfesten?
 – Ja det gör vi. Det är kul att det händer något i 
byn för både stora och små.

FO
T
O

: 
FA

M
IL

JE
N

FO
T
O

: 
FA

M
IL

JE
N

Är ni nöjda med vad handeln i Viken har att er-
bjuda i övrigt?
 – Man måste vara realistisk i denna fråga och sett 
till förutsättningarna så är vi väldigt nöjda. Det skul-
le vara att den där lite större matbutiken saknas.

Är Ni nöjda med den service som erbjuds?
 – Ja. Även om vi tycker att en by i Vikens storlek 
skulle ha en egen vårdcentral.

Vi tycker att det blev ett intressant samtal och vill 
gärna ha fler sådana. Är du intresserad av att delge 
oss din flytt till Viken i kommande nummer av Bya-
luren får du gärna kontakta någon av oss i redak-
tionspalten på sidan två.

Christer Johansson
INTERVJUARE

 
Kullaflyg har 

tillsammans med  
systerbolagen i  

Sverigeflyg och  
Malmö Aviation gått  

samman och resultatet 
är det nya inrikesflyget 

BRA. Vi tror på enkelhet, 
genvägar, personlig service 

och frukost till alla ombord.  
Vi tror det här är BRA för dig.  

Vi vet att det är BRA för Sverige.

Boka nästa resa via din resebyrå  
eller på flygbra.se

BRA för Viken.

inkl. skatter & avgifter

Enkel resa från
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Alla Goda Ting Är Tre 
 

  Halvvägs in på mitt tredje år med showroom på Bygatan 3 har utställningen genomgått en ombyggnad 
  där tre nya kök är uppmonterade. Inspiration, information och vägledning är tre delar av ett möte med  
  mig och min rådgivning bygger på tre hörnstenar -  personlig service, stort engagemang och kunskap. 

Välkommen! 
 
 

 
 

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

 

 

 

Kjell Cronert intervjuas
i hemmet  av Sydnytts 
reporter och fotograf.FO
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Renoveringskoordinator

Vi har träffat en Vikenbo som är en av de som har 
gjort begreppet bekant och uppskattat, Åsa Heiden-
mark heter hon. Förra gången vi berättade om Åsas 
verksamhet var i vårnumret 2014. Då höll hon till i 
lokalen under Hamnkrogen där Snäppet Bättre nu 
huserar. I samband med ägarbytet i Hamnkrogen 
fick hon flytta verksamheten till Magasin 36 i Höga-
näs, där hon trivs förträffligt. Här, på övervåningen, 
intervjuar vi Åsa. Där har hon sitt kontor med många 
andra verksamheter och kontakter omkring sig i den 
inspirerande och vackra magasinsmiljön.

Åsa – kort, vad är det du erbjuder och till vilka?
– De familjer som idag står inför en renovering el-
ler tillbyggnad av sitt boende är mina huvudkunder, 
säger Åsa. 
 För dem och alla andra är jag ett alternativ för att 
slippa det tidsödande arbetet att leta fram idéer och 
lösningar, hitta de som kan förverkliga dem och se-
dan också bevaka hela arbetsprocessen. Helt eller i 
delar. 
 Jag har sett att många i dagens samhälle inte själ-
va har den tiden, vilket i sin tur kan göra att förnyel-
sen aldrig blir av.

Men det låter dyrt, är det så?
– Det finns så många sätt att utnyttja mina tjänster 
och jag har aldrig hittills fått några synpunkter på 

Ja, vad i hela friden är det, 
frågar du dig kanske. Men 
faktum är att det är en typ 
av verksamhet som allt fler 
familjer utnyttjar och har 
mycket glädje av.

kostnaderna. Tvärtom så tycker nog de flesta att de 
fått ut mycket för pengarna – inte minst egen tid.

Kan du berätta mer i detalj hur ett samarbete går till?
– Jag kan väl säga att det till 70% består av idéer och 
förslag till inredningar. Det inbegriper då också of-
ferter och förmedling av kontakter med leverantörer 
av olika slag. 30% av mitt arbete är bevakning och 
arbetsledning i olika projekt. För den som vill veta 
mer föreslår jag att gå in på min hemsida. Där finns 
massor av exempel och, till och med, en gratis reno-
veringsguide att ladda ned, avslutar Åsa.

Eftersom detta kan vara ett mycket aktuellt ämne för 
många Vikenbor har vi fått låna bilderna från ett just 
avslutat arbete där Åsa har verkat i sitt yrke som just 
renoveringskoordinator.
 För den som vill lära sig mer om möjligheten att 
arbeta med en sådan rekommenderas ett besök på 
heidenmarkdesign.se. Där finns mycket att läsa.

Clasgöran Strömgren
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– vad 
är det?

Stora bilden visar hur det 
ser ut efter det att Åsa lagt 
sin kunskap på att förnya 
köket från 70-talet som kan 
ses på bilden nedan.

Kraftsamling av humanism när 
Välkommen till Viken ”gillar läget”

– Jag valde att gilla läget och göra det bästa av situa-
tionen, för Vikenborna och för de ensamkommande 
killarna, berättar initiativtagaren Kjell Cronert.
 Men där och då hade initiativet kunnat bli noll 
och intet. Om det inte vore för en stark respons från 
Vikenborna.
 – Inom två dygn hade 75 personer meddelat att 
de ville hjälpa till, för Viken och för den utmaning 
som samhället står inför. Personer som klev fram 
och sade…”vi väljer att försöka bidra till integration, 
istället för att ge upp”, berättar Kjell.
 En tungt erfaren och engagerad grupp Vikenbor
startade i februari många arbetsmöten, först i stora 
grupper varefter inriktade arbetsgrupper fokuserade 

En dag våren 2016 blev 
en unik dag i Viken. Det 
var dagen då den europe-
iska flyktingkrisen kom 
ikapp oss och det åttonde 
flyktingboendet öppnades 
i kommunen. Men redan 
flera månader innan boen-
det för ensamkommande 
flyktingbarn öppnade, hade 
ett 70-tal Vikenbor valt att 
”gilla läget”.  Allt startade 
med att en man räckte upp 
handen på Hemgården!

på fadderskap, fritidsverksamhet, läxhjälp, mötes-
platser, skolfrågor med mera. Allt på ideell basis.
 – Det finns få saker som är så starkt som det fri-
villiga engagemanget. När människor brinner för nå-
got blir kraften stor. Samtidigt är vi medvetna om att 
det är en svår fråga och vi är inte naiva inför utma-
ningarna. Vi räknar med prövningar men vi väljer att 
försöka göra skillnad! Och kom ihåg, det är inte det 
lätta som utvecklar oss utan det svåra, säger Kjell.

Gruppens mål är att stärka ungdomarnas integra-
tion i det svenska samhället och vår kultur. Arbetet 
är proaktivt för att motverka segregeringar i Viken. 
Gruppen vill manifestera hopp och utveckling och 
vara ett exempel på hur ett samhälle väljer att stödja 
människor i den pågående flyktingkrisen. 

Olof Engvall
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”Välkommen till Viken 
har redan lyckats”
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– Vad skönt att jag äntligen kan säga att jag bor nä-
ra ett flyktingboende. Så kan jag inte längre beskyl-
las för att inte förstå hur det är, säger Mikael med ett 
skratt på promenad genom ett våridylliskt Viken.
 Som ställföreträdande generaldirektör på Mig-
rationsverket har 48-årige Mikael fått sin beskärda 
del av näthat och hot men också stor uppskatt-
ning. Medverkan i ett 30-tal TV-program under hös-
ten 2015 och med månader av dygnetruntarbete har 
gjort honom luttrad. Men inte på ett dåligt sätt. 
 I Byalurens möte med Vikens tungviktare i debat-
ten är han skojfrisk, avslappnad och full av distans 
och humor.
 – Det var många nätter i höstas som jag kom på 
att det mest praktiska var att gå och lägga mig med 
kläderna på. Ingen större mening att klä av sig när 
man gick och lade sig tre på morgonen och skulle 
upp halv fem, säger Mikael och fortsätter. Men mest 
stolt är jag över kollegornas otroliga arbete. De gick 
till julledighet helt utmattade men stolta över det 
jobb de utfört.

Kör norrut…sakta!
Med 135 000 vuxna och barn på flykt genom ett 
brinnande helvete, över dödliga hav och på oviss 
kryss genom ett allt kärvare Europa ställs människor 
och samhälle på stora prövningar. Insatserna bland 
medarbetarna på Migrationsverket blev oändliga och 

många nätter skickade Mikaels kollegor iväg bussar 
med flyktingar norröver, utan en tydlig destination.

– Vissa nätter gav vi chaufförerna ordern att köra 
norröver. Långsamt. Vi hade helt enkelt inget fär-
digt boende. Att på kort tid hitta boenden för femtio 
tusen människor är inte en alldeles enkel uppgift, 
säger Mikael och fortsätter: Det häftigaste var att 
uppleva att vår personal aldrig klagade trots det ex-
trema trycket. Vi visste alla att vi hade ett hem att gå 
till, en familj, en bäddad säng och ett kylskåp med 
mat. I jämförelse med människor på flykt var vår in-
sats enkel. Ett jobb att sköta!

Människoöden ändrade Mikaels livsbana
Under studieåren på juristlinjen i Lund var karriären 
planerad. Mikael ville bli bankjurist. Men istället för 
att tjäna affärsvärlden kom han att tjäna mänsklig-
heten.
 – Sista året på juristutbildningen var jag handläg-
gare på Statens Invandrarverk i Helsingborg. I asyl-
ärenden fick jag uppleva människoöden som skaka-
de om mig och fick mig att ändra kurs. Jag blev helt 
biten av flyktingarnas berättelser och sedan dess har 
det varit mitt kall, säger Mikael som arbetat på Mig-
rationsverket i 17 år. Först som chefsjurist och sedan 
2013 som operativ chef och ställföreträdande gene-
raldirektör jämte Anders Danielsson.

Hyllar Välkommen till Viken
Om någon vet hur integration kan fungera så bor-
de det vara Mikael Ribbenvik. I ett läge där Sve-
rige och Europa stängt sina gränser och fokuserar 
på att hjälpa de människor som nu finns här gäller 
det att samhället levererar. Och inte bara myndig-
heter och kommuner. Även medmänniskor som 
gör sitt för att förbättra möjligheterna till en fung-
erande integration. Sådana exempel dyker upp i 
de allra flesta orter dit flyktingar nu flyttar, i en tid 
när alla kommuner har ett ansvar att dela på. Så 
även i Viken där nu ett stort antal människor gått 
samman i det ideella projektet ”Välkommen till Vi-
ken”.
 – Jag gläds över att vår lilla by går samman 
och visar medmänsklighet. Genom att inkludera 
ungdomarna i vårt samhälle ökar möjligheten till 
snabbare integration. Det motsatta, exkludering, 
leder inte till nåt vettigt och är fel väg att vand-
ra. Det behövs människor som Cronert och alla i 
gruppen för att leda väg för humanism. Jag är sä-
ker på att fler i Viken står redo att bidra nu när de 
ser att det finns människor som kliver fram. Ba-
ra genom att starta en sån här grupp har ni redan 
lyckats visa att människor vill bidra till integration, 
säger Mikael.

Och enligt Mikael är det inte i de stora satsning-
arna lösningen finns. Utan i de små sakerna i var-
dagen.
 – Krångla inte till det. Gör enkla och ovänta-
de saker som ungdomarna tycker om. Lyssna av 
dem, ge dem chans att komma in i samhället, bjud 
ut dem på en promenad, ta en fika, flyg drake på 
stranden, spela boll. Det handlar om människor 
som vet vad det innebär att kämpa på riktigt och 
som har stora drömmar och starka drivkrafter. De 
vill verkligen lyckas och bidra till samhället, säger 
Mikael.

Utmaningarna fortsätter
Samtidigt som saker faller på sin plats och asylber-
get successivt betas av räknar Mikael med fortsatta 
utmaningar. Krisen är inte över och även om grän-
serna är stängda är framtiden oviss. Utmaningarna 
fyller på och samhället måste fortsätta mobilise-
ra för att hantera denna flyktingvåg lika bra som 
den senast stora från Balkan på 90-talet. En kris 
som sedan dess utvecklats till ett paradexempel på 
lyckad integration. 
 – Lika skamligt som det varit att svenska kom-
muner inte delat ansvaret för flyktingmottagningen 
är det att många europeiska länder duckar ansvar. 
Unionen har 500 miljoner invånare. Om alla ställt 
upp hade Sverige tagit emot 20 000 flyktingar el-
ler 70 per kommun. Att få fler människor och na-
tioner att dela på ansvaret är den stora nöten att 
knäcka framöver, avslutar Mikael Ribbenvik.

Olof Engvall

PS. Mikael Ribbenvik är inte bara bra på migra-
tionsfrågor. Han vann Kockduellen på Viken-
festen 2014 och höll Valborgstalet i Viken 2016.

Bland de många eldsjälar som valt att engagera sig 
i Välkommen till Viken finns Alice Schiozzi och Stig 
Ewaldson. Här berättar de varför och vad de hop-
pas uppnå.

1. Varför valde ni att gå med i Välkommen till Viken?
Alice Schiozzi: Inför kommunens informationsmöte 
kände jag att något måste göras för att minska ut-
anförskapet för de barn som kommer bli placerade 
i Viken. Jag blev väldigt glad över att så många gav 
uttryck för samma sak!
Stig Ewaldson: Viken måste visa upp en positiv atti-
tyd och se till att ungdomarna  blir bemötta så att de 
känner sig välkomna till vårt land och vår by. Att 16 
barn ska hysas är ett beslutat faktum och det borde 
inte vara en stor sak för 4 500 invånare. 

2. Vad hoppas du uppnå med ditt engagemang?
Alice Schiozzi: De flesta ungdomarna har varit utsat-
ta för saker vi inte kan föreställa oss och de har gått 
igenom ett helvete för en liten chans till en fram-
tid här. Jag vill bidra till en positiv utveckling, ökad 
kunskap och ett inkluderande samhälle.
Stig Ewaldson: Min förhoppning är att vi ska kunna 
stimulera till kontakter mellan flyktingbarn och byns 
ungdomar. Ett gott steg till en lyckad integration tror 
jag sitter i att de redan från början känner sig väl-
komna. Trivs de nyanlända ungdomarna från början 
blir problemen sannolikt små.

3. Förstår ni oron för att det kommer flyktingbarn till byn?
Alice Schiozzi: Delvis men bästa sättet att hantera 
sin rädsla är att ”ta tjuren vid hornen” och möta den. 
Barn på flykt är lika mycket värda som våra egna 
och ska behandlas med samma medkänsla och res-
pekt. 
Stig Ewaldson: Det skulle vara naivt att tro att en 
verksamhet av detta slag skulle kunna drivas helt 
problemfritt, men problem är till för att lösas. Efter-
som vi vet att det på sina håll finns negativa tankar 
om detta är det viktigt att vi som ingår i ”Välkomna 
till Viken” öppet förmedlar åsikter och synpunkter 
till de bybor vi möter. Detta kan ske på ett positivt 
sätt och med full respekt för andras åsikter – alltså i 
en god anda. 

4. Vad kan Vikens invånare göra för att bidra till en bra 
integration?
Alice Schiozzi: Läs barnkonventionen och Unicefs 
skrift ”hur man möter barn på flykt” – de ger flera 
bra tankeställare. Engagera er i Välkommen till Vi-
ken – bli fadder eller dela fadderskap. 
 Bjud lite på er själva och tala med ungdomarna. 
Tonåringar vill ju gärna tänja på gränser och vi vux-
na har en uppgift där. Bidra med att göra ”gott” och 
delta inte i att sprida hets och hat.

Olof Engvall

Stig Ewaldson och Alice Schiozzi, två av 75 eldsjälar.

Mikael Ribbenvik är sedan 
2013 operativ chef och 
ställföreträdande general-
direktör på Migrationsver-
ket. Efter 17 år på myndig-
heten fick han genomleva 
sitt livs tuffast och mest 
spännande höst 2015. 
Tillsammans med sina 
8000 anställda fick han 
under kaotiska höstmå-
nader hantera tidernas 
största inflöde av flyk-
tingar till Sverige. 
135 000 människor på 
flykt. Nu finns ett boende 
för 16 ensamkommande 
ungdomar, ett stenkast 
från Mikaels hem.

Att de ensamkommande 
ungdomarna ska:
– Känna sig välkomna 
i Viken.
– Kunna röra sig fritt. 
– Känna tillhörighet 
och få kontakt med 
unga som gamla.
– Hitta sysselsättning 
och känna hopp för 
framtiden. 

Att de boende i Viken ska:
– Känna sig stolta över 
att byn verkar för ett 
genomtänkt & varmt 
mottagande. 
– Känna sig trygga när 
de eller deras ungdo-
mar rör sig i byn.

Målsättning för 

”Välkommen 
till Viken”
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Sommaröppet
juni – augusti.
Alla dagar 9-20

Spaka själv på 
Sophiamöllan Sophiamöllan är en av kulturskatterna i Viken. Den 

snart 180-åriga byggnaden reser sig majestätiskt över 
byns takåsar. Om somrarna är det inte ovanligt att 
vingarna snurrar. Då maler vi mjöl som åker ner i 
stora säckar och lämnar vita moln av mjöldamm ef-
ter sig. Doften av nymalet mjöl är något alldeles spe-
ciellt.
  För att det ska bli möjligt att mala mjöl i en gam-
mal mölla som Sophiamöllan krävs en hel del förbe-
redelser. Är du nyfiken på att uppleva känslan av att 
vara med och köra möllan så ska du passa på att an-
mäla dig till våra spaka-själv-dagar.
 Under våren och sommaren kommer vi att bjuda 
in till kvällar där du och dina vänner kan anmäla er 
att medverka för att få lära er om hur möllan fung-
erar och prova några av arbetsmomenten, såsom att 
sätta segel på vingarna, dreja möllan mot vinden, 
styra kvarnen under drift och hissa säckar.
 Exakta tider för spaka själv dagar kommer att 
meddelas 2-3 dagar före aktuella dagar, eftersom vi 
är beroende av vinden.
 För att anmäla intresse kontakta Robert Johans-
son på telefon 042-23 69 03.

Jessica Engvall

Våra öppettider under sommaren: För visning 
med guider (sommararbetande skolungdomar) 
alla veckodagar inkl. lördag från 27 juni till 6 
augusti kl. 13:00  – 17:00. Då kör vi också möllan 
för vindkraft i mån av vind.

Är du nyfiken på hur det går till att mala mjöl i Sophia-
möllan? I sommar bjuder vi in till ”Spaka själv” för att 
visa alla de olika arbetsmoment som krävs för att mala 
mjöl. Välkommen!

Vikenbon Charlotta Bermhagen, var med på en av träffarna sommaren 2015. Hon såg det 
nymalda rågmjölet åka ner i säcken.

Björn Loodberg hjälpte till att segla av de stora vingarna.
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Några frågor till ansvariga i WBS om den kom-
mande båtsäsongen.
Stefan, du som varit aktiv i WBS styrelse 
i mer än 10 år, vad ser du som klubbens 
viktigaste uppgift?
 – Vi som bor i Viken med omnejd samt 
alla sommargäster har ju till stor del valt 
Viken för närheten till havet och hamnen. 
Därför är det vår uppgift att göra det en-
kelt för alla att kunna ta del av havet och 
båtlivet.  
 – Vi vill erbjuda alla en mötesplats i 
hamnen. Därför erbjuder vi olika aktivite-
ter året om: kurser, prova-på dagar, seg-
larskolor för såväl unga som gamla i olika 
båttyper. Inte minst finns det vindsurfing-
brädor samt vår nya kölbåt. Vi har mån-
dagsseglingarna där vem som helst kan 
komma ner och följa med ut och segla 
klubbmedlemmarnas privata båtar.
 – Den stora nyheten för 2016 blir yt-
terligare en stor förbättring när det gäller 
tillgängligheten, då kör vi ”Lördagshäng i 
hamnen”! Det innebär att vi har vårt klubb-
hus öppet från 11 till kl 14 varje lördag. 
 – Då finns det instruktör på plats och 
möjlighet att få prova att segla våra olika 
båtar, men alla kan också komma förbi, ta 
en kopp kaffe eller glass och ha det gott!
Mathias Olsson, ansvarig för ungdomssek-
tionen sedan 2010 och aktiv seglare, hur 
ser du på 2016?
 – Enkelt! Många barn och ungdomar 
ska få möjlighet att prova på att segla, få 
känna hur vindens kraft för dig fram över 
vågorna och få uppleva att man har kon-
troll på båten själv. Alla kommer väl ihåg 
hur det var när man som liten kämpat med 
att lära sig cykla och så en dag sitter det. 
 – Precis likadant är det med segling. 
Kan vara märkligt med varifrån vinden blå-
ser och hur man ställer seglet för att ut-
nyttja vindens kraft och manövrera båten 
framåt, men när det väl sitter är frihets-
känslan fantastisk!
 – De som känner att kappsegling är 
lockande möjlighet kan med klubbens bå-
tar delta i seglingar. Det brukar vara en 

väldigt rolig erfarenhet. Då är vi med ifrån 
klubben och stöttar ungdomarna.
 – Man ska vara 8 år och simkunnig 
för att få börja segla och gå i seglarsko-
lan men den är absolut inte bara för dessa 
ungdomar. Från 6 årsålder har vi Pirat och 
Kapare. Dessa små tuffa har roligt runt om 
i hamnen. Ingen segling, men genom lek 
och äventyr så lär man sig hur man upp-
träder och vistas i närheten av vattnet.
Men Mathias, om man känner att man 
har passerat både barn- och ungdomsti-
den är det kört då? 
 – Nej inte alls. Vi erbjuder alla en möj-
lighet. Vi har vuxenkurser också så det 
finns ingen anledning för någon att stanna 
hemma – tvärt om.
Thomas Uziel, med livslång erfarenhet 
ifrån klubben och numera ansvarig för 
vindsurfingen, hur ser du på säsongen 
som är på väg?
 – Otroligt spännande. Vi har Kajutan 
öppen varje lördag. Då är våra brädor i 
vattnet och man får prova på. Sedan lo-
var jag att ni är fast. Det är otroligt roligt 
att vindsurfa och efter en kurs, så kan man 
verkligen njuta av farten på brädan.
Fredrik Rege, med så mycket erfarenhet 
av segling och nerlagt arbete i klubben, 
så att du nu är hedersmedlem i WBS, vad 
förväntar du dig av 2016?
 – Som engagerad seglare i klubben så 
hoppas jag naturligtvis på en fin sommar 
med unga, gamla, tjejer och killar, som 
kommer ner till hamnen och till WBS.  
 – Missa inte möjligheten att komma 
ut på havet med oss. T.ex är det bara att 
komma ner kl 18 på måndagar och anmä-
la sig för att vara med på måndagssegling-
arna. Det brukar alltid finnas plats på båtar 
att följa med. I år har vi dessutom en egen 
kölbåt som ska seglas varje måndag. Ef-
teråt tar vi en korv med bröd i Kajutan och 
pratar dagens händelser.
Är det bara måndagsseglingar?
 – Nej, naturligtvis inte. WBS anordnar 
kappseglingar för klubbarna runt omkring, 
för allt ifrån nybörjare i jolle till kappseg-
ling i C55, där erfarna seglare slåss om po-

En levande hamn 
med Wikens 
båtselskap

kalerna. Vi har även nattkappseglingar för 
kölbåtar – mycket uppskattade. 
Så till sist Stefan, hur går det med er med-
verkan i Allsvenskan i år?
 – Jo, det är fantastiskt roligt, den starta-
des upp i fjol och där tävlar Sveriges bästa 
seglarklubbar mot varandra i ett antal seg-
lingar över säsongen, där är vi kvar i år 
med. Vi låg över kvalstrecket och behövde 
alltså inte ens kvala in för denna säsong.  
 Klubblaget består av 15 st klubbmed-
lemmar som seglar 4 olika deltävlingar 
runt om i landet. Man seglar en J70 som är 
en 4-mans båt. Vi är både seniorer och ju-
niorer, killar och tjejer i varje delsegling.
 – Jag känner mig väldig stolt att få vara 
lagledare för denna satsning. Att lilla WBS 
är en av få klubbar i nordvästra Skåne som 
tävlar i den högsta divisionen i sin sport.

Intervjuare: Kith Wig & Stefan Edefell

Har du som läsare mer intresse så besök WBS 
hemsida, vikensbs.se
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Sedan 2016 är Joakim Eriksson ordförande i Vikens 
Tennisklubb. Men i styrelsen är han en långvägare 
med nio år på meritförteckningen. Det är å andra 
sidan ingenting i årtal jämfört med hans livslånga 
engagemang för svensk tennis. Och det är ingen 
tennisnovis vi talar om. Ett drygt halvår innan Mats 
Wilander vann franska öppna mästerskapen i Paris 
1982 besegrades han av, just det, Joakim Eriksson 
vid en inomhustävling. Som en del av det svenska 
tennisundret och uppvuxen med Wilander, Pernfors, 
Gunnarsson, Sundström med flera är ordföranden i 
Vikens Tennisklubb en tungviktare inom tennis. 
 Nu lägger han sitt fokus på att utveckla tennisen i 
nordvästra Skåne.
 – Vi har fått till ett härligt driv i Vikens sommar-
tennis och jag njuter av att vi åter sätter Viken på 
tenniskartan. Faktum är att vi med våra över 300 
tenniselever driver Sveriges näst största tennissko-
la av sommarklubbarna. Eftersom vi fick utöka den 
till hela sex veckor förra sommaren visar det på ett 
starkt intresse som vi möter upp bland ungdomar 
och vuxna, säger Joakim Eriksson, styrelseordföran-
de Vikens Tennisklubb.

Rekordbred repertoar av tennis 2016
Med stöd av generösa sponsorer, en stor grupp ide-
ella krafter har VTK nu planerat för en intensiv ten-
nissommar. Klubbens tre grusbanor öppnar för spel 
redan den 20 april och håller öppet in i början av 
oktober. Däremellan dukar klubben upp ett smör-
gåsbord av tennisglädje.

Game, set, match
– Vi upprepar succén med ”Janne Gunnarsson 
Camp” den 14-15 maj, bjuder skolorna på fritids-
tennis med tränare och utrustning, kör tennis och 
seglingscamp med Wikens Båtselskap, Junicupen, 
tränar 350 elever under tennisskolans sex veckor och 
avslutar med klubbmästerskap i augusti. Det kom-
mer att bli en fantastisk tennissommar, lovar Joakim.

We have a dream! – Vision Höganäs Tennis 2020
Samtidigt som Joakim och föreningen lyckats lyf-
ta verksamheten till nya höjder sker något mycket 
spännande bakom kulisserna. Efter flera års skis-
sande på framtidens tennis i Viken och Höganäs har 
VTK tillsammans med Kullabygdens Tennisklubb nu 
lagt fram en vision som kan sätta Höganäs kommun 
på den svenska tenniskartan med eftertryck. Och 
därtill med övertygelsen om att det svenska tennis-
undret KAN återskapas.
 – Vi vill tillsammans med alla goda krafter i Hö-
ganäs kommun och Kullabygdens Tennisklubb ska-
pa nya och utveckla befintliga anläggningar för 
både sommar och vinterspel. I vårt förslag vill vi byg-
ga ut sommartennisen i Viken och samtidigt förstär-
ka inomhustennisen i Lerberget samt utveckla padel 
tennisen så att vi tillsammans skapar ett racketcenter 
i Kullabygden. Vi har haft mycket konstruktiva sam-
tal med kultur- och fritidschefen Annelie Sjöborg och 
tror att kommunen förstår vilken fantastisk potential 
vi har mitt framför ögonen. Jag har gott hopp om att 
vi kanske redan om två år kan se ett nytt tenniscen-
ter i Lerberget och en ännu mer blomstrande utom-
hustennis i Viken, säger Joakim.

Med 17 utomhusbanor och endast två inomhusba-
nor i kommunen hoppas Joakim att en satsning på 
tennis i Höganäs kommun skulle kunna bidra till ett 
verkligt uppsving för svensk tennis. Och ytterligare 
bidra till Höganäs dragningskraft.
 – Jag, VTK och KBT älskar tennisen och vi vill 
verkligen sätta Sverige på tenniskartan igen. Och ef-
ter allt fint som tennisen gett mig drivs jag av att per-
sonligen försöka ge tillbaka till sporten med alla de 
fördelar det har för våra ungdomar. Dessutom har 
tennisen ytterligare en fantastisk egenskap. Man kan 
spela från barnsben till det att man dör, det är helt 
enkelt en sport för livet, avslutar Joakim Eriksson.

Olof Engvall

Till en början vill jag bara berätta att han 
föddes 1690 i Norge som Peder Wessel och 
sedan han adlats erhöll han namnet Tord-
enskiold. Sina ungdomsår tillbringade han 
i Köpenhamn och hans håg stod tidigt till 
sjön och efter en tid på handelsfartyg an-
togs han som sjökadett i danska flottan.  
 Det är nu Peder Wessels hjälteliv tar 
fart, ett liv fyllt av äventyrliga drabbning-
ar och små som stora krigsföretag – en del 
sanna andra mindre troliga. Det cirkulera-
de många myter kring hans förehavanden, 
men oavsett sanningshalten i berättelserna 
om honom står det ändå klart att mycket 
av det han företog sig hade verklig bak-
grund. Det jag nu ska berätta rör Viken.
 Vid 1700-talets början rådde ännu fiend-
skap mellan Sverige och vårt grannland i 
väster. Både danska och svenska flottan äg-
nade sig åt sjöröveri sanktionerat på högsta 
ort. Man stärkte krigskassan genom att låta 
örlogskaptener med kungliga kaparbrev på 

fickan fritt plundra fiendens handelsfartyg. 
 Den mest beryktade av dem i Sverige 
var ”Lasse i gatan”, adlad Gatenhielm, från 
Onsala, och i Danmark var det Peder Wes-
sel, adlad Tordenskiold.

Snedseglande besättning på grund vid Viken
Det verkar som om den unge Tordenski-
old alltid befann sig i händelsernas mitt. 
Hans skepp var i ständig rörelse över vatt-
nen och fanns ingen motståndare för tillfäl-
let i närheten blev en sådan snart funnen. 
Otåligheten var Tordenskiolds signum och 
i stället för att invänta en konvojs avfärd  i 
Larvik i Norge seglade han den 7 decem-
ber 1717 söderut på ett mindre skepp – en 
huckert. Med sig hade han en liten och re-
lativt oerfaren besättning och, som alltid 
sin kära maskot, den tama och väldressera-
de björnen. Dessutom, en pukslagare, sex 
trumpetare, ett par fångar och en skattkista 
med ting som han lagt beslag på vid sina 

kapningar och som även innehöll en del 
inköpt gods – allt till ett värde av 30.000 
riksdaler. I lasten fanns vidare järn och 
tenn. Huckerten bestyckad med två styck-
en trepundskanoner.
 I höjd med Göteborg blev det lilla krigs-
skeppet upphunnet av en svensk kapare 
och en våldsam strid bröt ut. Kampen vara-
de i mer än fem timmar och Tordenskiold 
och hans mannar försvarade sig tappert. 
Striden ackompanjerades av trumpetarnas 
och pukslagarens, förmodar man, i svenska 
öron hånfulla musik. Den skicklige danske 
kommendören parerade fregattens angrepp 
med kvalificerade undanmanövrer och när 
ammunitionen tog slut laddade man de 
två kanonerna med skrot, grytor och pan-
nor från kabyssen. Frampå eftermiddagen 
tyckte den svenske kaptenen att det verka-
de som om Tordenskiold och hans mannar 
hade fått nog. Riggen var i trasor och förö-

Mytomspunnen 
sjöhjälte gäckar 
Vikenborna. Var 
tog skatten vägen?
Vid Lisbeths och mina byavandringar i Viken 
brukar vi berätta om en spännande händelse 
som inträffade på platsen för 300 år sen. 
Vikenborna trodde att de hade fångat den 
gäckande skuggan ”Kattegats skræk” – den 
danske kaparkaptenen Peder Tordenskiold.  
Bakgrunden till händelsen är alltför lång för att 
dra i sin helhet så vi tar den korta versionen. Vykort med Kursemans grop i klitterna. I bakgrunden golfspelare vid ”Fårahuset”.

All time high. Igen. Ten-
nissommaren 2015 fylldes 
med rekordmycket tennis i 
Viken. Sveriges näst störs-
ta tennisskola, Janne Gun-
narsson Camp, VTK/WBS 
Summercamp, fritidstennis, 
Junicup och KM. Listan kan 
göras lång över satsningar 
som sätter Viken på kartan 
över sommartennis. 2016 
satsar klubben ännu mer 
och spänner bågen hårt 
mot framtiden. Dessutom 
med en styrelseordförande 
som slog Mats Wilander ett 
halvår innan hans seger i 
Franska Öppna 1982.

Micke Pernfors ringde och utmanade Joakim på hans
femtioårsdag. Det stod 9-9 i inbördes möten och vi behövde 
en avgörande match. Pernfors vann 7-6 och vann sedan 
veteran-VM på hösten. Detta hände för två och ett halvt år 
sedan. Kul grej mitt under Båstadveckan.
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Våra medlemmar i Vikens Företagarförening
Anders Johansson Fastighetsmäklare AB, Auto-Älgen, B&B Solgården Bed&Breakfast, Barbord AB, Beauty by Cecilia, Boloform, Bramseglet 
AB, By Frupihl, Bästa Bostaden i Viken, Colourpicture, Conditori Öresund, Edtelco, Engvall Media, Fiskarebröderna Jönsson, Flädergården  
i Täppeshusen, Fokusgruppen, Form & flora Trädgårdsdesign i Viken, Fotboden, Fremlab AB, Gabriella Interiors, Galleri Hamnen, 
Glasmästaren i Höganäs AB, Handelsbanken, Hamnplan 9, Hanefred AB Lidhults, Hvila i Viken, Helsingborgs Golfklubb, Hulta Handels- 
trädgård, Hundboden i Viken, Kerstin Thurdin AB, Konstglaset.se, Kung Oskar AB, Larsviken, Mbm Massage by Marie, Mazars SET  
Revisionsbyrå AB, Muskelverkstan, Nailstudio Viken, ND Produkter AB, NordvästanTak AB, Nyström & Partners Revision KB, Näraffär,  
Per Meijer Revisionsbyrå AB, Pillowtalk AB, Poseidon Travel AB, Prego Ristorante, Rörmokeriet i Viken AB, S.Jönsson Bil, Salong21 Eko hair, 
Sans & Balans, Scratch Reklam- & webbyrå AB, SEB, SinChriJo Agenturer AB, Snogehus AB, Snäppet Bättre, Studio Rege AB, Stenbutiken  
i Sverige AB, Swedbank, Surfers Paradise, Tailor Förvaltnings AB, Tempo Viken, Text & tankebyrån Carola Rääf, Tryggmos Snickerier,  
UP Hallen i Viken AB, Valvet, Vikens Blomsterhandel, Vikens Elektriska AB, Vikens Fotvård, Wikens Hamnkrog, Vikens Hudklinik, Vikens 
Hårstudio, Vikens Lantmän,  Vikens VVS, Vikentomater AB, Westcoast Trade Nordic AB, Wikerstål Arkitekter AB.

Vikens företagarförening är en ideell förening som 
uppmuntrar och tillvaratar företagsamheten i Viken 
samt verkar för den lokala handeln. Vill du vara med?
www.vikensforetagarforening.se
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Fortsättning nästa sida…
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Välkommen
Vikens Kultur- och Byaförening • Vikens Hamnförening 

Vikens Företagarförening • Wikens Båtselskap 
Vikens IK • Vikens Tennisklubb
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Anrik Vikengård rustas upp

VÄLKOMMEN TILL 
RESTAURANG BARBORD 

I VIKENS HAMN
042 23 83 00

VI ÖPPNAR I MAJ

Aktuell info finns på          Restaurang Barbord

www.barbord.com

Njut av läcker mat, ett aktivt hamnliv och god stämning på Barbord.
Vi öppnar 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!

delsen ombord total. Han ställde därför ul-
timatum och krävde att Tordenskiold skulle 
överge sig. Han lovades bli väl behandlad 
och gav han sig inte nu ”so soll alles massa-
kriert werden”. 
 Dessa ord hann den svenske kaparen 
inte ens ångra för i det ögonblick han ytt-
rade dem träffades han av Tordenskiolds 
välriktade muskötskott och föll dödligt så-
rad ned. Därmed var bataljen över och 
danskarna kunde segla iväg. Den lyckliga 
utgången måste förstås firas så det blev en 
blöt natt på böljan blå. Tordenskiold själv 
hade emellertid omedelbart dragit sig un-
dan, överlåtit befälet, och sov under däck 
då besättningen i fyllan och villan stötte 
på ”Svinbogarne”, det förrädiska revet vid 
Viken. Det blev ett hastigt uppvaknande 
för fartygschefen som beordrade en lind-
rigt skadad jolle i sjön, tätade den hjälp-
ligt, och tog sig med ett par matroser över 
till Själlands kust, där han nådde land vid 
Nakkehoved. Via Helsingör for han så till 
Köpenhamn, som ju var resans mål. 

Med sig hade Tordenskiold en säck pengar.
Den grundstötta huckertens besättning blev 
uppmärksammad av strandvakter statio-
nerade i Viken, och efter kort strid bese-
grades den. Med hjälp av ett par av byns 
fiskejakter blev mannarna förda i land. Det 
var tio tillfångatagna män plus den tama 

björnen som också överlevt äventyret till 
sjöss. Nu fördes fångarna inklusive björn, 
in till kyrkogården i byn. Här sägs det att 
man, i tron att man gjort ett storkap, ord-
nade med ståndsrätt. Man trodde att den 
av utsedde fartygschefen, hovmästaren 
Hartz, var Tordenskiold i egen hög person. 
 Vid rättegången dömdes samtliga att ar-
kebuseras, men innan domen verkställdes 
lyckades Hartz ta sina män ur den svåra 
knipan genom att påstå att han hade vik-
tiga saker att meddela kung Karl. Så fördes 
besättningen och gods från huckerten till 
den svenske kungens högkvarter i Lund. 
Hartz blev sedermera släppt och den tama 
björnen slaktad. Köttet bereddes och kung-
en och hans sällskap bjöds på en smaklig 
måltid bestående av soppa och stek. 

Historien om  skatten 
En efterhängsen anekdot här i Viken är 
den om Tordenskiolds skatt. Enligt be-
rättelsen ska den strandade besättningen 
ha gömt skattkistan som fanns med i las-
ten, och grävt ned den i klitterna vid Sva-
nebäck. Bland de skattsökare som provat 
lyckan, och försökt finna den i sanden, 
märks en viss herr Rhenstedt från Kullen-
bergstorp, som i slutet av 1800-talet gav 
sig i kast med uppgiften. Han fann en ek-
stock men ingen skattkista. Bättre lycka 
hade heller inte ingenjör Kurseman 1926. 

Med hjälp av en ”elektrisk” slagruta trodde 
han sig ha lokaliserat det åtråvärda godset, 
men tji fick även han. Resultatet blev bara 
en gigantiskt djup grop i klitterna. 
 När man år 2002 uppförde nya hus-
grupper nära Golfbanegränd gjordes kraf-
tiga ingrepp i klitterna. Jag passade då på 
att göra ett besök på byggplatsen och frå-
gade om man funnit något i sanden. Kan-
ske en skattkista eller så? Näää…? Visst 
inte – någon sådan hade man inte ens hört 
talas om och än mindre sett.
 Tordenskiolds liv var förvisso kantat av 
äventyr och bataljer, men även om han lik-
som katten verkade ha nio liv, så saknade 
han, som katten, ett tionde. Med facit i hand 
är man alltid på säker mark, men nog tycker 
man att det bara finns ett logiskt slut på ett 
så äventyrligt och utmanade sätt att leva. 
 Trots det var slutet en aning snöpligt. 
Just fyllda 30 år ändades den unge sjöhjäl-
tens liv, och det på grund av att han ham-
nat i gräl med den svenske översten Axel 
Jacob Stael von Holstein. Grälet ägde rum 
hösten 1720 på en privat middag i Han-
nover och efter ömsesidigt munhuggan-
de och ett tumultartat slagsmål slutade det 
med att översten och Tordenskiold utma-
nade varandra på duell, vars utgång för 
Tordenskiolds del blev fatal.

Stig Ewaldson

29-31/7
2016
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Program för övriga delar av Vikenfesten
Fredag 29 juli
13.00 - 17.00 FunBallsbassäng Hamnplan

13.00 - 17.00 Hoppborgar, klättertorn. Hamnplan

15.00 - 17.00 Matchrace med c55. Wikens Båtselskap (WBS). Hamnbassängen,  
västra piren

Lördag 30 juli
09.00 - 16.00 Marknad Hamnplan

12.00 - 19.00 Mässtältet med samarbetspartners. Presentation & erbjudanden Hamnplan vid festtältet

09.00 - 16.00 Gun-Britts våfflor. Hamnplan

09.00 - 15.00 Vikens IK - Fotbollsturnering. Hamnplan
09.00 - 15.00 Vikens Tennisklubb – Barn- och Ungdomstävling. Hamnplan

09.00 - 17.00 FunBallsbassäng Hamnplan

09.00 - 17.00 Hoppborgar, klättertorn. Hamnplan

09.00 - 17.00 Wikens Båtselskap (WBS). Öppet hus, lotteri mm. Kajutan, bakom Barbord

11.00 - 13.00 Husarsextetten Hamnplan

11.00 - 17.00 Ribbåt med Stora Blå. Hamnbassängen

13.00 - 15.00 Prova-på-vindsurfing och segling. Konabräda och c55. Hamnbassängen

13.00 - 15.00 Sjöräddningen – demonstration. Hamnbassängen

13.00 - 16.00 Basketturnering, ungdomar 3x3. Höganäs Basket. Hamnplan famför 
Sjöfartsmuseet

14.00 Byavandring. Lisbeth Ryberg & Stig Ewaldson guidar. Samling vid Hamnplan 9

10.00 - 16.00 Sjöfartsmuseet. Museet öppet. Hamnplan

15.00 - 16.00 Gum- & Gubbsegling. Anmäl deltagande hos WBS i Kajutan. Hamnbassängen

10.00 - 16.00 Sophiamöllan. Lotteri. Möllarevägen

12.00 - 16.00 Paul Jönska gården. Visning. Skeppargatan 18

17.00 - 23.00 StrandROCK Eriksborg, stranden

Söndag 31 juli
11.00 Strandgudstjänst med musik och kaffestund. Eriksborg

Program för festtältet, PARTYFABRIKEN
Fredag 29 juli Fri entré
13.00 Tältet öppnar.

14.00 Barnens timme. Snöis, Hunden & Elis fixar dans & allsång för barn.

15.00 Seniorers eftermiddag. Partyfabriken serverar musik till kaffet. Kaffe och 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.

20.00 70-80-90 talskväll. Partyfabriken ger er kända schlagerlåtar från 70-80-90 talet.

21.00 DJ Timo Diablo. En av Sveriges bästa DJ. 30 års av hits.  
En galen stund där alla minns och drömmer sig tillbaka.

22.00 Partyfabrikens 70-80-90 tals FINAL.
Kavalkad av hits som alla minns. I wanna dance with somebody, I wanna feel the noise. 

23.00 DJ Timo Diablo, spelar så ni kommer att dansa rumpan av er.

00.00 Partyfabriken får er att känna av Glamrockens underbara värld.

01.00 Tältet stänger.

Lördag 30 juli Fri entré
10.00 Tältet öppnar. Med god mat & dryck och underhållning av våra serverande artister.

11.30 - 14.00 Dagens 60:- inkl. en lättdryck.

15.00 Partyfabrikens talangjakt. FINAL.

18.00 Stefan Persson. Allsång på dragspel med allt från visor till rock´n roll.

20.00 Gasen i Botten. Partyfabriken med band. Sveriges mest fartfyllda show tar er med på en 
resa där det är omöjligt att sitta stilla.

23.00 Vikenfesten FINAL. Partyfabriken får hela Viken att koka.

01.00 Vi stänger för i år.

Årets sommarfest!

Vikens Kultur & Byaförening – Vikens Hamnförening – Vikens Företagarförening – Wikens Båtselskap – Vikens IK – Vikens Tennisklubb

vikenfesten.se

Rockfestival med

Missa inte den traditionsenliga Vikenfesten med början på fredagen 
den 29 juli i hamnen i Viken. Både fredag och lördag är två stora 
festdagar med ett digert festivalprogram som varar till sena kvällen. 

Partyfabriken finns där och bjuder på musikunderhållning i festtältet 
(fri entré). Och du bjuds givetvis på StrandRock i år igen, där lokala 
band spelar på scenen vid Eriksborg. 

Marknaden på hamnplan är större i år och här kan du hitta allt 
från hantverk till snygga bilar och goda korvar. Här finns även flera 
roliga aktiviteter som funballsbassäng, Stora Blå ribbåt, prova-på-
segling, fotbollsturnering, tennis med barn- & ungdomstävling, 
basketturnering och mycket annat kul. 

Nytt för i år är mässtältet där du möter våra samarbetspartners med 
flera intressanta erbjudanden.

Välkommen till Vikenfesten – en folkfest för alla!

Samarbetspartner GULD

 

Samarbetspartner SILVER

Samarbetspartne BRONS

BEX Sport
ICA UP hallen

Per i Viken Chark
Vikens Kyrka

Scandlines

Sponsorer

Fest & Tält Event
FunBalls Event
ND produkter
Olsdbergs ost

Poseidon Travel 
Stora Blå ribbåt

Tidstudion
Vikens Lantmän

Vikenfesten erbjudande: 100:-/pers, ankomst kl 18.00-20.00 (endast 
förbokning). Marinerad fläskytterfilé, potatisgratäng, grönsaker. Show samt 
reserverad plats i tältet. 

VIP erbjudande: 
Gäller fredag och lördag. Maten serveras mellan kl 18.00-19.30.  
Bjud med era arbetskompisar/vänner/familj och bli kvällens medelpunkt! 
Serveras på vackert dukade bord, personlig service hela kvällen. 
3-rättersmeny inkl välkomstdrink, 1st öl/vin/alkoholfri dryck.  

Förrätt: Bruschetta. Varmrätt: Varmrökt pepparlax, krämig potatisgratäng  
samt sommargrönsaker. Dessert: Pannacotta med sommarbär.  
Pris endast 250:-/pers. Boka på boka@partyfabriken.se

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

Konferencier: Olof Engvall



Viken har ca. 2.100 hushåll varav 65 % är medlem-
mar i VKB. 900 hushåll har redan tecknat VKB:s 
förmånliga elavtal* med Öresundskraft.
 VKB använder sig av ett poolavtal som gett läg-
re priser än Öresundskrafts fastpris, men är något 
högre än helt rörligt elpris. Genom avtalet har el-
kostnaderna varit stabila för medlemmarna i VKB. 
Nuvarande avtalet löper på tre år och började gäl-
la från 2014. 
 Man kan alltid gå med under avtalsperioden 
genom att betala in kvarvarande årsavgift (200:-). 
Betalar du in detta redan nu kan du teckna elavta-
let för 2016, dock senast 2016-09-30. Som elavtals-
kund via VKB kommer du att erbjudas automatisk 
förnyelse till det nya avtalet från 2017.

Nytt avtal med Öresundskraft från 2017
Nytt förmånligt treårsavtal är tecknat från och med 
1 januari 2017. Där är den fasta årsavgiften på 
389:- bortförhandlad. Du kan läsa mer om avtalet 
på vår hemsida vikensbyaforening.se

*Elpriset per månad från 2008 finns redovisat på, 
vikensbyaforening.se/el.html

Men vi behöver bli fler!
Vi skulle förstås gärna se att ännu fler av byns 
hushåll blev medlemmar. Både för att kunna för-
handla fram ett ännu bättre elavtal 2017 och för 
att kunna få mer resurser för alla andra projekt 
som VKB ansvarar för.

Bli medlem i VKB, 
utnyttja elavtalet! 

Byns utsmyckning. VKB ligger bakom ut-
smyckningen av hamnen med bl.a. ”fiskarna”, 
Bamsestatyn vid biblioteket och nu senast bysten 
över ambassadör Gunnar Jarring.
Aktiviteter. VKB arrangerar nationaldagsfiran-
de och Valborgstalet samt är medarrangör av 
julmarknaden. Den största satsningen är Viken-
festen som genomförs varje år.
Bryggor och badhytter. VKB gör stora insatser 
i byn genom att ta ansvar för badhytter som hyrs 
ut till Vikenborna. Föreningen har också ansvaret 
för visst underhåll av Vikens bryggor: Lisas Bryg-
ga, stenbryggan, Fritidens Brygga. Föreningen 
Vikens Bastubadare har varit möjligt genom bi-
drag från föreningen.
Vikens Sjöfartsmuseum är en stiftelse med 
osedvanligt stor utställning i små lokaler och 
som belyser Vikens historiska knytning till sjöfart 
och fiske.
Sophiamöllan är också en stiftelse, som vårdar 
Vikens kulturarv och som emellanåt låter möl-
lan mala.
Paul Jönska Gården även den en stiftelse och 
ett kulturhistoriskt minne med en mycket fin och 
belönad trädgård och en byggnad som visar en 
orörd historia om Viken.
Byaluren, som du just läser, är vår tidning med 
artiklar och reportage om Viken. Tidningen delas 
ut, vår och höst, till samtliga hushåll i Viken

Vikens Kultur- och Byaförening bildades 1993 genom 
en sammanslagning av tre lokala föreningar för att 
främja Vikens utveckling.
 •VKB verkar inom Vikens församling av Höganäs 
kommun. VKB:s ändamål är att:
 •Verka för allmän trivsel inom samhället
 •Verka för bevarande av lokala traditioner
 •Verka för att Viken, så långt som möjligt, kan bibe-
hålla sin ursprungliga prägel och bevara kulturminnen 
i VKB:s ägo eller som har deponerats hos föreningen

Vikens Kultur & Byaförening, Box 108, 263 03 Viken • vikensbyaforening.se
 •Samråda med myndigheter etc för bevarande av 
samhällets miljö mm samt av kulturella värden under 
kommunens med fleras ansvar.
 •Värna om invånarnas och andra fastighetsägares 
allmänna intressen, såväl inom samhället som gente-
mot föreningar, kommunen och kyrklig verksamhet.
 •Ombesörja erforderlig (och avtalad) skötsel m.m. 
av fastighet(er), lokaler, inventarier och arkivalier 
mm, som ägs eller disponeras av VKB.

22 23

Boka bord på:
042-236036 eller hamnplan9.se

Vi bjuder på en atmosfär som 
andas vardagsnjutning med en 
glädjefylld stämning. Hos oss 
finns det något gott till alla. 

Bilderna är exempel på maträtter hos oss. Menyn varierar.

S O M M A R N Ö J E N  I  V I K E N

STÖD OSS 
GENOM ATT
KÖPA VKB:s 
TRÖJOR!

Du hittar dem på 
marknaden under 
Vikenfesten.

P R O G R A M  F Ö R  V I K E N F E S T E N
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Välkommen 
till Vår Vråå

– Det var dags för oss att växa. Antingen utöka till 
en stor salong men helst med ytterligare en lite min-
dre, berättar Micaela. Vi letade lokaler och när vi såg 
att denna var ledig kändes det helt rätt. 
 – Viken påminner om Råå och vi tycker väldigt 
mycket om bykänslan som finns i alla mindre orter, 
fortsätter Johanna, som för övrigt flyttade till Viken 
i september. Helsingborg var aldrig ett alternativ för 
oss. Vi tycker om att lära känna våra kunder lite mer 
och även varandras kunder så att vi kan rycka in för 
varandra om det skulle behövas. Och vi har märkt 
att många inte bara vill handla utan även klippa sig 
lokalt.

För en tid sedan öppnade 
en ny frisersalong på By-
gatan, Vår Vråå. Johanna 
Andersson och Micaela Vil-
jamaa heter ägarna. Sedan 
tidigare driver de en salong 
med samma namn på Råå.

Att det blev just Viken var inte bara en slump. De 
har redan en kundkrets som uppskattar att de nu in-
te behöver köra till Råå för att klippa sig. Många bor 
i Viken med omnejd men de har även kunder från 
Helsingborg, Ängelholm och övriga Skåne.  

Av sju anställda är två alltid i Viken
Förutom Johanna och Micaela arbetar ytterligare fem 
personer på Vår Vråå. I Viken kommer det alltid att 
finnas två frisörer på salongen. Alla sju åker på ut-
bildningar och kurser tillsammans och har byggt upp 
en väldigt fin gemenskap. 
 – Det är viktigt att alla känner att de är en i tea-
met vilket också kunderna märker på den sköna 
stämningen på salongen, tror Micaela.

Johanna är även utbildad make-up artist och Vår 
Vråå kan därför erbjuda inte bara snygg frisyr utan 
även make-up om du ska på bröllop, bal eller an-
dra tillställningar där du vill känna dig lite extra fin.  
Självklart färgar de ögonfransar och bryn också. 
 Micaela å sin sida har vidareutbildat sig till lös-
hårstekniker och utbildar nu också kollegor inom 
området. De arbetar med en ny väldigt skonsam tek-
nik, Hairtalk, och de gör flera förlängningar varje 
vecka. 
 – Jag kommer vara delaktig i företaget Hairtalk 
Extensions som kommer att ge ut ett livsstilsmaga-
sin nu i vår, förklarar Micaela. Alla bilder vi behöver 
för tidningen kommer vi att ta här i Viken 9-10 maj. 
Det ser vi mycket fram emot. Jag kommer också att 
arbeta med deras blogg som vi kommer att behöva 
många hårmodeller till.

Inte nog med detta. De brukar även anordna lite oli-
ka typer av arrangemang i form av kundkvällar, mo-
devisningar, flätkurser. Och skulle du boka klippning 
en fredag så bjuds det alltid på lite fredagsmys på sa-
longen i form av lite skön musik, tilltugg och lite an-
nat. 
 Det är driftiga tjejer jag möter på Vår Vråå. Byalu-
ren önskar dem välkomna till Viken och önskar dem 
fortsatt lycka till med sin verksamhet. 

Louise Alexén

Här hittar ni Vår Vråå: Bygatan 21, tel. 042 20 20 90
www.vårvråå.se (där kan du boka tid online)
Instagram: @varvraa 
Facebook: Vår Vråå
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P R O G R A M  F Ö R  V I K E N F E S T E N

Bli medlem i VKB, 
utnyttja elavtalet!
Viken har cirka 2.100 hushåll varav 65 % är  
medlemmar i VKB. 900 hushåll har redan tecknat 
VKB:s förmånliga elavtal* med Öresundskraft. 
VKB använder sig av ett poolavtal som gett läg- 
re priser än Öresundskrafts fastpris, men är något 
högre än helt rörligt elpris. Genom avtalet har el- 
kostnaderna varit stabila för medlemmarna i VKB. 
Nuvarande avtalet löper på tre år och började gäl- 
la från 2014. 
 Man kan alltid gå med under avtalsperioden ge-
nom att betala in medlemsavgiften 200:-/år. Betalar 
du in 200:- redan nu kan du teckna elavtalet för 
2016, dock senast 2016-09-30. Som el- avtalskund 
via VKB kommer du att erbjudas automatisk förny-
else till det nya avtalet från 2017. 

Nytt avtal med Öresundskraft från 2017 
Nytt förmånligt treårsavtal är tecknat från och 
med 1 januari 2017. Där är den fasta årsavgiften 
på 389:- bortförhandlad. Du kan läsa mer om 
avtalet på vår hemsida vikensbyaforening.se 
*Elpriset per månad från 2008 finns redovisat på 
vikensbyaforening.se/el.html 

Men vi behöver bli fler! 
Vi skulle förstås gärna se att ännu fler av byns 
hushåll blev medlemmar. Både för att kunna för 
handla fram ett ännu bättre elavtal 2017 och för att 
kunna få mer resurser för alla andra projekt som 
VKB ansvarar för. 

STÖD OSS 
GENOM ATT 
KÖPA VKB:s 
TRÖJOR!

Du hittar dem på 
marknaden under 
Vikenfesten. 

Byns utsmyckning. VKB ligger bakom ut- 
smyckningen av hamnen med bl.a. ”fiskarna”, 
Bamsestatyn vid biblioteket och nu senast bysten 
över ambassadör Gunnar Jarring. 
Aktiviteter. VKB arrangerar nationaldagsfiran- 
de och Valborgstalet samt är medarrangör av 
julmarknaden. Den största satsningen är Viken- 
festen som genomförs varje år. 
Bryggor och badhytter. VKB gör stora insatser 
i byn genom att ta ansvar för badhytter som hyrs 
ut till Vikenborna. Föreningen har också ansvaret 
för visst underhåll av Vikens bryggor: Lisas bryg- 
ga, stenbryggan, Fritidens brygga. Föreningen 
Vikens Bastubadare har möjliggjorts genom bi- 
drag från föreningen. 
Vikens Sjöfartsmuseum är en stiftelse med 
osedvanligt stor utställning i små lokaler och som 
belyser Vikens historiska knytning till sjöfart och 
fiske. 
Sophiamöllan är också en stiftelse, som vårdar 
Vikens kulturarv och som emellanåt låter möl- 
lan mala. 
Paul Jönska gården även den en stiftelse och 
ett kulturhistoriskt minne med en mycket fin och 
belönad trädgård och en byggnad som visar en 
orörd historia om Viken. 
Byaluren, som du just läser, är vår tidning med 
artiklar och reportage om Viken. Tidningen delas 
ut, vår och höst, till samtliga hushåll i Viken.

Vikens Kultur- och Byaförening bildades 1993 
genom en sammanslagning av tre lokala föreningar 
för att främja Vikens utveckling.
VKB verkar inom Vikens församling av Höganäs 
kommun. VKB:s ändamål är att:
• Verka för allmän trivsel inom samhället
• Verka för bevarande av lokala traditioner
• Verka för att Viken, så långt som möjligt, kan 

bibehålla sin ursprungliga prägel och bevara 
kulturminnen i VKB:s ägo eller som har deponerats 
hos föreningen

• Samråda med myndigheter etc. för bevarande av 
samhällets miljö m.m. samt av kulturella värden 
under kommunens med fleras ansvar.

• Värna om invånarnas och andra fastighetsägares 
allmänna intressen, såväl inom samhället som 
gentemot föreningar, kommunen och kyrklig 
verksamhet.

• Ombesörja erforderlig (och avtalad) skötsel m.m. av 
fastighet(er), lokaler, inventarier och arkivalier mm, 
som ägs eller disponeras av VKB.

vikensbyaforening.se
vikenfesten.se

 facebook.se/vikensbyaforening

Vikens Kultur & Byaförening, Box 108, 263 03 Viken
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Köpmansgatan 13. Höganäs. Tel 042-34 01 97. Öppet måndag–fredag 10–18, lördag 10–15.

Läs, odla, laga – och så Horace Engdahl.
Hos oss hittar du alltid drygt 3.000 titlar i lager parallellt med ett uppdaterat sortiment av pappers- och kontorsvaror – och så 
en kaffe-meny som inte skäms för sig. Varmt välkommen till en riktig bokhandel, alltså!

”provokativt, 
utlämnande och 

personligt”

Lokal-
producerad!

En bild på kung Kalakaua. 
Hämtad från Wikipedia där 
det finns mer att läsa om 
denna kung och hans släkt.
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På Stockholms Auktionsverk såldes nyligen denna målning av ”Jolani”, signerad G. Fredriksson. På Vikens Sjöfarts- 
museum har vi en liknande, målat av engelsmannen TG Purvis. Ett populärt motiv på sin tid, tycks det.

Vikens Ry förskola startade i en första byggnad i ja-
nuari 2007, 2009 invigdes en andra byggnad och 
verksamheten utökades i takt med att fler villor 
byggdes i det populära området. Snart tio år efter 
starten har idag förskolan två hus med olika ålders-
indelning. Ett ”yngrebarnshus” med åldrarna 1-4 år 
och ett ”äldrebarnshus” 4-6 år.

Med italiensk inspiration
Vikens Ry förskola arbetar efter en italiensk filosofi, 
Reggio Emilia, en filosofi som genomsyrar förskolan 
och dess pedagogik. I centrum står barnens behov 
och intressen. Barnens nyfikenhet och lust att lära 
utgör grunden för den pedagogiska verksamheten 
och alla material är anpassade efter läromiljön.  
 Och när det kommer till miljön är förskolan inde-
lad i tre gårdar som skapar trygghet och plats för lek 
och trivsel. Varje barn får lära sig olika sätt att lära 

Vikens Ry 
förskolaHos…

och barnens lärprocesser dokumenteras. Barnen är 
också med och startar upp lärmiljöer och personalen 
ger barnen stort inflytande.

Storsatsning på kvalitet 2015
Ända sedan starten 2007 har Vikens Ry förskola sat-
sat på utveckling och kvalitet. 2015 blev ännu en 
viktig milstolpe i detta arbete. Efter att Höganäs 
kommun tidigare samarbetat med granskningsföreta-
get Qualis för att öka kunskap om kvaliteten, valde 
kommunen 2015 att låta granska Vikens Ry förskola. 
Granskningen gick utmärkt och därmed är förskolan 
certifierad. Granskarnas motivering:
 ”Lärandemiljön är öppen, innehållsrik och inbju-
dande i förskolans lokaler. Pedagogerna utgår från 
barnens intressen och behov i uppbyggandet av lär-
miljöerna. Förskolan har ett klimat där barnen sti-
muleras att lära av varandra och arbetar för att varje 
barns behov tillgodoses och utvecklas för att få för-
ståelse för allas lika värde. 
 Förskolan har engagerad och närvarande per-
sonal samt en tydlig ansvarsfördelning i vilken an-
svarsområden och arbetsuppgifter fördelas mellan 
pedagoger”.

Certifieringen är viktig
Med den nya certifieringen i ryggen har Vikens Ry 
förskola fått ytterligare en kvalitetsstämpel och fort-
sätter sina satsningar för att skapa en fin läromiljö 
för barnen på Vikens Ry. Utöver sina årliga öppna 
hus i mars hälsar Camilla och hennes kollegor för-
äldrar välkomna på besök, året runt.
 Under året kommer förskolan planera sitt tioårs 
jubileum som ska äga rum i januari 2017. Exakt hur 
firandet ska gå till är oklart men några saker är kla-
ra. Det kommer att finnas gott om busiga och glada 
barn på kalaset!

Olof Engvall

För många förknippas Vi-
ken främst med det gamla 
fiskesamhällets attribut 
och historia. Men under de 
senaste tio åren har Viken 
delvis stöpts om med en ny 
”stadsdel”. Vikens Ry. Och 
mittpunkt för de många 
barnfamiljerna är Vikens 
Ry förskola som här pre-
senterar sig för Vikenborna 
med hjälp av förskolelära-
ren Camilla Bengtsson.

Ett partrederi bildades snabbt i Viken med 25 del-
tagare som garanter för köpet. Fartyget blev hem-
mahörande i Viken under åren 1884-1897. Det hade 
under åtta år tidigare varit registrerat i Honolulu på 
Hawaii och enligt vad man då visste ägdes det av 
kung Kalakaua. Det var ett mycket elegant fartyg 
och luxuöst inrett med ädla träslag både i passage-
rarhytter och i den övrig inredningen. 
 I salongen hängde ett stort fotografi av kung Ka-
lakaua, egenhändigt signerat. Möblerna var för den 
tiden också mycket påkostade, speciellt i kaptens-
hytten. All denna elegans tillsammans med fotot 
gjorde att man ända in på 1990-talet hängde fast vid 
det kungliga ägandet. 

Sanningen om Jolanis ursprung
Den troliga sanningen, som en nära släkting till fa-
miljen Lilja forskat fram under 1950-talet, är att Jo-
lani beställdes 1876 av en tysk skeppsredare som 
hade ett flertal verksamheter förlagda till Hawaii.  
 Detta gör inte historien om Jolani mindre spän-
nande – tvärtom. Det var främst av ekonomiska skäl 
den tyske skeppsredaren hade sin handelsflotta, där-
ibland Jolani, registrerad på Hawaii. På sina skepp ha-
de han ett stort porträtt av kung Kalakaua, vilket både 
var en hyllning till kungen och gav god PR till rederiet.

Jolani – en gång Vikenbornas stolthet

Vikens marina skatt-
kammare – del 1.
Historien om barkskep-
pet Jolani tillhör en av de 
mest de mest fantastiska, 
bland många andra, om de 
intressanta föremålen på 
Vikens Sjöfartsmuseum. 
Det inköptes av sjökapten 
P A Lilja för 75 000 mark 
på en auktion i Hamburg 
i slutet av 1800-talet och 
köpet lär ha skett av en 
ren slump. 

Efter köpet till Viken sat-
tes Jolani i trafik på tro-
piska farvatten. Resorna gick via Tyskland, Holland 
och England till Mauritius, Sydafrika, Sydamerika – 
några avstickare till Nordamerika blev det också. Det 
var sällan Jolani besökte Sverige men när det skedde 
och skeppet passerade Viken hissades Hawaiis då-
varande flagga på huvudredaren Tufve Petterssons 
hus, Skeppargatan 36. Då flaggan var mycket stor 
måste det ha varit en mäktig syn att se den vaja över 
de låga husen i Viken. Var flaggan finns idag är det 
ingen som vet.
 P A Lilja, som var stor delägare i fartyget, var dess 
befälhavare fram till och med 1896. Han efterträddes 
av sjökapten Nils Pettersson som förde skeppet fram 
till hösten 1897 då det såldes till Malmö och senare 
till Danmark och slutligen till Stockholm 1916. Det 
blev ett tragiskt slut för Jolani som förliste i orkanvä-
der vid Berwick på Englands kust. Besättningen räd-
dades under dramatiska omständigheter. 
 Lite kuriosa: 1884, strax efter att PA Lilja köpt Jo-
lani fick han en son som döptes till Jolani och även 
han blev sjökapten.

Katarina Trohammar
(KÄLLA: VIKENS SJÖFARTSMUSEUM)

Läs om Sjöfartsmuséets 
utställning
Missa inte att besöka Vikens 
Sjöfartsmuseums utställning 
om hamnens historia i 
sommar. Där finns också 
annat spännande att 
upptäcka både om Jolani 
och andra fartyg plus 
mycket, mycket mer som 
har med sjöfart och fiske 
att göra, vilket ju förr var 
Vikens huvudnäringar. Om 
hamnen och öppettider för 
utställningen se sidan 37.
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Festlokal 076-280 14 06

– Jag spelade fotboll i Vikens IK under hela min 
uppväxt i byn.
 Efter studier i Lund och arbete som teknikkonsult 
i Göteborg flyttade jag ner till Skåne igen år 2003 
och började arbeta som teknisk projektledare på Väl-
inge som då nyss öppnat sitt första R&D-center på 
Apelvägen i Viken. Efter olika roller i bolaget inom 
såväl teknik som marknad blev jag VD för bolaget i 
september 2011. 
 Sedan 2009 är jag Vikenbo igen med min familj 
som består av sambo och två döttrar i förskola och 
skolålder säger Niclas.

Hur ser du på framtiden för Välinge?
– Fokus den kommande femårsperioden är att i bred 
skala kommersialisera den nya teknik som Välinge 
tagit fram i form av nya yttekniker och låssystem för 
möbler. Vi har en global syn på vår möbelverksam-
het där vi startar med vissa prioriterade marknader. 
 Huvudstrategin är att sälja licenser på motsvaran-
de sätt som vi gör på golv men det kan mycket väl 
hända att vi startar viss produktion för att stötta våra 
licenstagare att få ut produkter på marknaden.
 Vi bedömer att vi behöver fylla på med olika 
kompetenser för att hantera detta projekt men vi har 
redan nu rekryterat ett flertal medarbetare med mö-
belbakgrund. 
 Utöver det ska helt nya teknikområden utforskas 
för att så småningom kunna bli de nya storsäljarna. 
Vi behöver alltid försöka blicka minst 20 år framåt 
när vi ska avgöra vilka tekniker och material vi ska 
arbeta med utveckling inom, säger Niclas Håkans-
son.

Vad betyder de nya ägarna?
– Vi har nu två ägare som är eniga och positiva till 
satsningar och vill bygga långsiktiga värden. Jag ser 
detta som ett mycket naturligt och positivt steg för 
att ta bolaget till nästa nivå avslutar Niclas. 

Christer Johansson
INTERVJUARE

Niclas är född 1975 och 
uppväxt på Nyhems gård, 
Vikens Ry. Det var hans 
farfars far som lade 
grundstenarna till gården.
Återvändare redan 2003 
och flyttade till Viken med 
familjen 2009. Numera VD 
för Välinge Innovation.
Här får du veta lite mer om 
honom och hur han ser på 
utvecklingen för Välinge.

Vikenföretaget Välinge har vuxit kraftigt de senas-
te åren och närmar sig med stormsteg miljarden i 
omsättning. Nu bygger Välinge nya lokaler på Präs-
tavägen och under 2017 ska en helt ny produktions-
linje stå klar. Den nya tillbyggnaden är på 4 000 
kvadratmeter. Den kommer att innehålla en pro-
duktionslinje som ska användas till så kallad upp-
startsproduktion av nya golvkoncept inklusive 
digitalprintade versioner. Och att verka i lilla Viken 
fungerar alldeles utmärkt även för ett företag med 
global marknad.
 Kunderna som besöker företaget trivs i de vackra 
omgivningarna och det enda som Kullabygden in-
te riktigt kan erbjuda företagets kunder är ett hotell 
i vår närhet, säger Carl Wachtmeister, informations- 
och supportansvarig på Välinge.
 På företaget arbetar idag 110 personer och man 
rekryterar hela tiden nya medarbetare. Cirka 20-talet 
personer är bosatta i byn men merparten bor i Hö-
ganäs och Helsingborgsregionen. Företaget är nöjda 
med att från byn kunna verka ut i världen.

Välinge växer vidare 
i Viken och världen

1993 startade entreprenö-
ren och Vikenbon Darko 
Perván Välinge Innovation 
i Viken. En hel del har hänt 
sedan dess och lokalt har 
blivit globalt. Välinge är 
idag marknadsledande 
inom patent och licensie-
ring av limfria klickgolv 
som idag blivit en utbredd 
standard inom golvbe-
läggning. Nu expanderar 
Välinge ännu mer i Viken.

Bygger vidare på en fantastisk resa
Redan innan årets utbyggnad har Välinge betydan-
de verksamhet här med kontor, konferensutrymme, 
matsal, utställning, mekanisk verkstad, flera pro-
duktionslinjer, testlab och designcenter för nya pro-
dukter. Allt började 1994 då Välinge utvecklade det 
första mekaniska låssystemet för limfria golv. Idag 
har företaget över 1200 golvpatent registrerade värl-
den över. Välinges egenutvecklade produkter till-
verkas av olika licenstagare. Idag finns det över 140 
företag som licenstillverkar Välinges golv runt om i 
världen. I Sverige är Kährs, Golvabia och Tarkett de 
mest kända företagen som använder Välinges paten-
terade lösningar.
 Välinge fokuserar nu på sin femte generation pa-
tenterade golvlösningar som sammanfogas med ett 
unikt låssystem som gör det enkelt att lägga golv för 
både proffs och amatörsnickare. Och innovations-
kraften lyser alltid stark inne i Välinges toppmoder-
na lokaler.

Välinges nya golvprodukt Woodura på plats i en gammal gård utanför Viken.

Principen för klick-golven.

Principen för de nya klickmöblerna är enkel:
Delarna förs samman…

Carl Wachtmeister, informations- och supportansvarig på
Välinge Innovation.

…och med ett klick sitter de som berg.

Anläggningen är mycket större än man kan tro när man bara kör förbi.

Från klickgolv till…möbler!
Välinge är ett forskningsbolag och jobbar med att 
utveckla den industriella biten och hela tiden kom-
mer det fram nya spännande produkter. Senaste 
innovationen är mekaniska låssystem för möbler. 
Med hjälp av det patenterade klicksystemet kan al-
la typer av möbler med plana ytor byggas ihop utan 
lim eller skruvar. Systemet passar utmärkt för pro-
dukter som ska fraktas i platta paket.
 22 år efter starten av Välinge ställer företaget sik-
tet högt och ambitiöst, dessutom med nya delägare. 
I februari gick det USA-baserade riskkapitalbolaget 
KKR in som hälftenägare i Välinge för att tillsam-
mans med grundaren Darko Perváns team ta klivet 
från golv till möbler i stor skala. Detta kommer med 
all sannolikhet betyda att bolaget kommer växa än 
mera och fler arbetstillfällen skapas.
 Darko är alltjämt ordförande i bolaget och äger 
fortfarande, som sagt, med familjen 50 % av Välinge.
 Vi har alla anledningar att önska Välinge Innova-
tion en fortsatt spännande resa. Från Viken ut i värl-
den och tillbaka!

Christer Johansson
FO

T
O

: 
U

R
 V

Ä
LI

N
G

E
S 

A
R
K

IV

FO
T
O

: 
C
H

R
IS

T
E
R
 J
O

H
A
N

SS
O

N

Niclas 
Håkansson
VD och 
Vikenbo



28 29

Solskydd i stilren design
Besök vår butik vid Höganäs Saluhall eller kontakta oss för ett 
kostnadsfritt hembesök

.
042 - 22 22 44  www.plisseexperten.se

Arkitekterna bakom Entré Viken
Kommunen tog till sig Vikenbornas åsikter och be-
stämde sig att med fastare riktlinjer ge ett helt nytt 
uppdrag till det Malmöbaserade företaget Sydväst ar-
kitektur och landskap: Ta fram en strategi för en väl 
fungerade offentlig miljö runt hållplatsområdet.
 Under hösten 2015 startade arkitekterna Lina 
Dahlström och Åsa von Malorite sitt uppdrag. En 
övergripande strategi för både fokuspunkter, tra-
fik och karaktär. Det handlade om att intensifiera 
Vikens karaktär och ge förslag på hur den kunde 
framhävas och stärkas.

Vilka är ni? 
– Jag är landskapsarkitekt LAR/MSA, examen från 
SLU Alnarp 2000, säger Åsa. 
 – För min del gäller arkitekt MSA, examen LTH 
2000, svarar Lina. 
 Både Lina och Åsa var med och startade Sydväst 
arkitektur och landskap 2003 tillsammans med Per 
Andersson och Niklas Bosrup. Företaget har idag tio 
anställda.

Har ni varit i Viken tidigare?
Åsa: Bara på genomresa.
Lina: Nej aldrig, bara passerat.

Hur ser ni på Viken som helhet?
– Likt alla gamla fiskelägen har Viken ett fantastiskt 
läge vid havet, och en charmerande atmosfär med 
pittoreska gator och småskalig bebyggelse.
 I likhet med andra mindre samhällen har Viken 
vuxit ganska mycket under senare delen av 1900-ta-
let och tampas i vissa delar med lite svåra koppling-
ar/konstraster som större strukturella förändringar 
har inneburit. 
 Verksamhetsområdet invid Hälsingborgsvägen/
Höganäsvägen är ett exempel på en sådan utma-
ning. Under vårt arbete har vi träffat engagerade 
Vikenbor och slagits av befolkningens stora sam-
hällsintresse.

BAKGRUND.
Redan 2013 anlitade 
Höganäs kommun tre olika 
arkitektkontor för att be 
dem var för sig skissa 
på en framtidsvision för 
hållplatsområdet i Viken. 
Det blev ett utmanade jobb 
vad det gäller strukturer 
och funktioner och när de 
tre förslagen då visades 
på Bäckaskolan så fanns 
inte riktigt någon vinnare. 
Tuve Nilsson, VKB:s ord-
förande, menade att fick 
man plocka lite här och lite 
där av de tre förslagen så 
kanske man skulle få ihop 
något av det men – nej, det 
blev inte bra!

Har ni jobbat med liknade projekt tidigare?
– Vi har arbetat med ett flertal uppdrag gällande 
övergripande strategi och stadsplanering. Alla pro-
jekt är verkligen unika, samtidigt som projekt på 
mindre orter påminner om varandra i det känsliga 
att lägga till och dra ifrån. Ett större samhälle eller 
en större stad har ofta tydliga hierarkier i t ex hu-
vudgator, lokalgator och gränder, och bebyggelsen 
består av hela kvarter, vilket gör strukturen tålig för 
fler otydligheter och förändringar över tid.
 I ett mindre samhälle är det enskilda byggnader, 
privata plank eller häckar som utgör ramverk och 
till och med små förändringar av en gräns eller 
byggnad kan göra platsen annorlunda och ge den 
en helt annan betydelse i orten.
 Detta intrikata samspel blir verkligen tydligt i En-
tré Viken, men är också det som gör uppgiften så 
spännande och stimulerande.

Hur lade ni upp arbetet?
– Först träffade vi tjänstemännen på Höganäs kom-
mun. De berättade om bakgrunden till projektet, 
omtaget med detaljplanen och parallelluppdraget. 
De redogjorde också för en rad nya förutsättningar 
som skulle gälla, att i strategiarbetet sträva efter att 
så mycket som möjligt av det befintliga ska finnas 
kvar men kunna förnyas och förändras över tid.
 Vi besökte Viken tillsammans med några av tjäns-
temännen. Platsbesöken är mycket viktiga, det är då 
vårt arbete börjar. Vi tar in platsen och omgivning-
en och försöker förstå vilka beståndsdelar, fenomen 
som bygger upp upplevelsen, befintliga kvaliteter, 
eventuella svårigheter och potentialer. Därefter sam-
manställer vi dessa iakttagelser och börjar leta idé-
er till förändringar. Efter ett antal avstämningsmöten 
med synpunkter och reflektioner från tjänstemän, 
fastighetsägare och politiker tog vi fram ett förslag 
till ny entré för Viken.

Vad konstaterade ni efter er första inventering?
– Vi upplevde att det var ett svårt projekt med 
många låsta förutsättningar. Vårt första intryck var 
den stora kontrasten mellan det gamla Viken och 
skalan på verksamhetsområdet och Höganäsvägen. 

Var tycker ni att Vikens centrum finns?
– Vi menar tveklöst att Vikens centrum är dess hamn 
men att det i takt med att samhället växer skulle 
kunna få en filial längs med Höganäsvägen som ju 
också är det första man möter då man kommer till 
Viken. Det var en av anledningarna till att projektet 
fick namnet Entré Viken för att understryka att det i 
mångt och mycket handlar om att tydliggöra Viken 
som adress längs kustvägen och att man tydligt kän-
ner då man är framme!

Hur reagerade berörda fastighetsägare på era idéer?
– Vi har haft flera spännande möten då vi träffat 
fastighetsägarna tillsammans med kommunens tjäns-
temän. Fastighetsägarna var positiva, engagerade 
och kom med både bra och viktiga synpunkter. 
De gav oss kännedom om respektive verksamhet 
som ledde till att vi kunde slipa på förslaget och ar-
gumentationen kring de förändringar vi föreslog.

Ni hade flera möten med Höganäs kommun där också  
Vikenbor deltog. Hur var engagemanget på dessa möten?
– Vi har haft en serie jättebra möten, med positivt 
engagemang från er Vikenbor! Flera möten har in-
kluderat både Vikenbor, fastighetsägare med egna 
arkitekter, tjänstemän och politiker från kommunen.  
 Den brett sammansatta referensgruppen har varit 
en viktig förutsättning för ett bra resultat.

Är det vanligt att man har flera möten med boende och 
fastighetsägare tillsammans med berörda på kommunen 
inklusive kommunalrådets ordförande?
– Det har hänt oss förut, men det är inte speciellt 
vanligt förekommande. Det är betydligt vanligare 
med politiska styrgrupper och formella dragningar.
 Vi ser det som en fantastiskt givande process där 
alla val och beslut tidigt får en så bred förankring 
som möjligt och där alla synpunkter och invänd-
ningar tidigt kan beaktas och bearbetas. 
 Detta borgar för en långsiktigt hållbar process 
med kontinuitet över tid, som ju är avgörande då 
man arbetar med strategisk utveckling.

Vad hände vid er presentation på Hemgården i februari? 
– Det kom fram kritiska synpunkter kring att stänga 
tunnel under Höganäsvägen och låta alla gåen-
de och cyklister passera vid hållplatsen. Många var 
tveksamma om att det kan göras säkert.
 En planskild korsning, och att röra sig i tunneln 
är tveklöst det säkraste sättet att korsa vägen. Samti-
digt signalerar det till bilisten att det bara är att gasa 
på och det förhindrar inte stressade fotgängare att 
gena över vägen.
 Med en utformning som stödjer eller t o m tving-
ar fram ett ändrat körbeteende, sänkt hastighet och 

signalreglerade övergångsställen är vi övertygade om 
att korsningen blir säker för fler. Det är också viktigt 
att komma ihåg att det är en av flera åtgärder som 
föreslås för att på sikt förändra gestaltningen i detta 
avsnitt av Höganäsvägen så att den mer får karaktä-
ren av en stadsgata istället för en landsväg/förbifart.

En annan kritisk synpunkt kom angående höjden på den 
framtida Statoilfastigheten. Hur högt tycker ni att man 
kan bygga i Viken utan att förstöra Vikens karaktär?
– Det beror på var och på vilket sätt. På statoil-tom-
ten bedömer vi att man kan klara 4 våningar, inte 
minst för att skalan i anslutning till Höganäsvägen 
och verksamheterna är så stor.

Är ni nöjda med ert resultat?
– Det har varit en spännande process, med många 
engagerade deltagare. Processen är en stor del av 
resultatet. Vi är nöjda med båda.

Kommer man att fullfölja era idéer?
– Det hoppas vi såklart.

Resultatet så här långt blev en strategi av två övergri-
pande fokuspunkter: trafik och karaktär. Vidare en 
lösning där rörelseflödena för gående, cyklister, kol-
lektivtrafik och varu- och persontrafik fungerar till-
sammans så att platsen också kan vara säker. 
 Vi ser att arkitekterna har fått göra flera känsliga 
avväganden och har agerat med god känsla för att få 
till den helhet som de döpt till Entré Viken.
 Vi tackar för deras svar och hoppas på en god 
fortsättning för detta projekt.

Christer Johansson
INTERVJUARE

 

Bilden nedan 
visar arkitekterna 
bakom idéskissen Entré 
Viken, Åsa von Malorite 
(till vänster) och Lina 
Dahlström.

(Påpekas skall, återigen, 
att denna skiss är bara ett 
förslag till hur det skulle 
kunna se ut.) Bilden på Entré Viken är en skiss framtagen för att få en uppfattning om en helhetslösning för hållplatsläget i Viken. Detta är inte något färdigt förslag 

utan först 2018 kommer olika företag och arkitekter att ge sina förslag på fastigheten som skall ligga på Statoiltomten.
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Alla är lika välkomna, från nybörjare till 
 

blivande klubbmästare. Träna på planket, 
 

sommarens alla aktiviteter!  
spela på våra �na grusbanor och delta i   

Ett hett tips, boka redan nu.

Aktiviteter

14 - 15 maj Tennis Camp, träning med bl a  
Janne Gunnarsson

28 maj Juni-Cupen, dubbel-tävling

20 -23  juni Summer Camp för barn 7–15 år, 
kul kombo tennis/segling i samarbete med WBS

27 juni-5 aug VTK:s populära tennisskola 
veckovis från v 26-31

1-6 aug

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!

Klubbmästerskap, �era klasser

Anmälan och mer info på www.vikenstk.se

VTK_Byaluren.indd   1 2015-04-13   15:43

 Sommartennis
Tennis i Viken för hela familjen

Gångvägen utmed golfbanan har debatterats 
flitigt, inte minst på grund av de senaste 
vintrarnas stormar. Det mesta av vägen har 
raserats, byggts upp igen, för att åter ätas upp 
av det rasande havet. 

Många kan ha synpunkter: Handikapprö-
relsen, vars mål med vägen var att göra 
strandvandringen tillgänglig för de rörelse-
hindrade, Naturskyddsföreningen som ser 
den orörda naturen som en av kommu-
nens främsta tillgångar, projektet Skånele-
den som just denna sommar kommer att 
gästas av tusentals vandrare från hela Eu-
ropa, golfintresserade som fruktar att den 
unika banan ska hotas av vandrare, som 
tränger sig allt närmare och därmed utsät-
ter sig för risken att träffas av golfbollar.  

Ett initiativ med bred bas
Kommunledningen och en samtalsgrupp 
bestående av Tuve Nilsson, Vikens Kultur- 
och Byaförening, Anders Engström, förfat-
tare till boken ”Golfbanan i Viken” och 
diskussionens initiativtagare Ulf Moss-
berg, har enats om att gångvägen inte 
kan återskapas i sin nuvarande form. 
 Argumenten är bl a. att den blir 
översandad på nolltid och därmed kan 
vålla olyckor med rollatorer, rullstolar 
och permobiler. Vidare har byggmetoden, 
där man infört mängder med makadam i 
sanddynerna, framkallat kritik – på sena-
re tid har sandiga miljöer alltmer lyfts fram 
som värdefulla för t ex växt- och insektsliv 
bl a genom EU-projektet ”Sand Life”. 

där man med skyltning och låga staket le-
der ned vandrarna till en ”beach walk” på 
sandstranden. En förutsättning är givetvis 
att också markägaren ger sitt samtycke till 
detta. 

Kommer det att fungera i praktiken? 
Nära vattnet finns alltid en fast yta, som 
kan ses som en av Kullaledens mest lätt-
gångna sträckor, så det borde inte vara nå-
got problem att välja denna väg i stället för 
den mer obekväma uppe i dynerna. För att 
tillfredsställa de rörelsehindrades behov av 
att uppleva naturen på nära håll, kan man 
i kommunen i stället tänka sig att skapa 
små parkeringsplatser med olyckssäkrade 
och mera underhållsfria promenadslingor 
intill natursköna platser vid t ex hav, fågel-
dammar och utsikter.
 – Vi hoppas att de som använt sig av 
gångvägen upptäcker hur lättgången sand-
stranden är, bara man följer rätt sträck-

ning nära vattnet säger Ulf Mossberg.  
– Men om en och annan promene-
rar, som man alltid gjort, är det väl 
inte hela världen, det har ju gått 
bra för vandrare, badande, hundä-
gare och golfare att umgås i har-
moni under nästan hundra år! Det 

viktiga är, att man förstår att det 
innebär en olycksrisk, om man kom-

mer för nära banan och det kan vi inte 
räkna med att alla de nya vandrarna längs 
Kullaleden känner till, avslutar Ulf.

Anders Engström

Nytt om gångvägen förbi golfbanan
Rosemarie Pålsson, projektledare för Kulla-
leden, och Carina Mooe, parkingenjör på 
kommunen, menar att den ökande gång-
trafiken utmed golfbanan nu riskerar att 
riva upp strandgräsen och därmed öppna 
för sandflykt in över land. Golfarna slut-
ligen har pekat på banans historiska be-
tydelse. Av världens ca 32 000 golfbanor 
räknas endast 246 in i den åtråvärda kate-
gorin ”äkta linksbanor” och till dessa hör 
banan i Viken. Att den dessutom är nä-
ra nog oförändrad sedan 1920-talet ökar, 
enligt Sveriges Golfhistoriska Sällskap, 
skyddsvärdet ytterligare. 

Ny lösning prövas av kommunen
Under åtminstone de närmaste två åren 
vill kommunen därför utvärdera en lösning 

Ovan ett förslag till en av flera skyltar som ska 
upplysa vandrarna om att iaktta försiktighet.
 

Visste du det här om fyren?

Mangårdsbyggnaden på Svane-
bäcksgården har åter blivit en 
enda fastighet och ägarna – An-
ja och Björn Arnsvik - renove-
rar för fullt sedan hösten 2015. 
Deras mål är att den q-märkta 
byggnaden från 1850-talet ska 
återfå det utseende den hade 
före 1979. Då delades huset 

upp i två fastigheter och utsat-
tes för en hårdhänt renovering.
 – Vi har gjort en hel del ef-
terforskningar och fått kontakt 
med barnbarnet till Anders Lud-
vig Andersson som sålde släkt-
gården 1916. Genom henne har 
vi fått ta del av ett fotoalbum 
från 1913 som gett oss mycket 
inspiration, säger Björn Arnsvik. 

Tillhör du de Vikenbor som förr om 
åren besökte Svanebäcksgården 
för att fira midsommar? Då kan 
det snart vara läge för ett nytt 
besök och nostalgikickar.

Anders Ludvig Andersson med familj framför mangårdsbyggnaden på Svanebäcks gård. Året är 1913.

Anrik vikengård rustas upp
Interiört har Björn och Anja 
tagit fram takbjälkar, fönsterbrä-
dor och annat som gömts bak-
om gips. Tyvärr försvann en 
del av husets charmiga detaljer 
1979, men tack vare bilderna i 
fotoalbumet – och en del fynd 
bakom gipsväggarna – har de 
kunnat ta fram och återskapa 
det mesta. 
 Exteriört kommer förbipas-
serande att märka att fasaden 
åter blivit synlig bakom murgrö-
nan som täckt halva huset de 
senaste åren. Taket håller som 
bäst på att läggas om – de gam-
la Börringe-takpannorna behålls 
dock – och trädgården på bak-
sidan ska snyggas till och öpp-
nas upp så att fotgängarna på 
gångvägen intill ser mer än bara 
stora buskage.
 – Vi har träffat äldre Viken-
bor som tycker det är synd att 
huset inte längre syns från den-
na sida. Men nu ersätter vi träd-
ridån med en låg häck så att 
fler än vi kan njuta av huset, sä-
ger Björn och Anja. 
 De tar gärna del av fler per-
soners minnen av gården och 
utfärdar en allmän inbjudan.
 – Har ni glada minnen eller 
foton av huset så titta gärna 
förbi så pratar vi över en kopp 
kaffe! 
  Anja Arnsvik

Fyren Svinbådan byggdes i Lysekil 1958 
och ersatte fyrskeppet med samma namn. 

Skeppet hade varit ett i en serie som avlöst 
varandra sedan det första skeppet placerades 
över grundet 1866. Om dessa historiska skepp 

finns en hel del att läsa på Internet.
•

Den nuvarande Svinbådan är kassunfyr 
i armerad betong, placerad på havsbotten på 

det så kallade Svinabonnsgrundet cirka 
1 800 meter från land.

•
Fyren har styrts både via fjärrstyrning 

från lotsplatsen i Höganäs och via Sjöfarts-
verkets centralmonitor i Norrköping. 

Nu styrs den lokalt av ett skymningsrelä.

•

·         1960 togs fyren Svinbådan i bruk och 
fick från början sin strömförsörjning genom 
en kabel från land. Då denna blev uttjänt i 

mitten av 90-talet, och var för dyr för att bytas ut, 
drivs fyren numera med en solbatterianläggning 
placerad på den forna helikopterplattan. Därmed 

går den inte längre går att landa på.
•

Höjden på det svart- och rödmålade tornet 
är 25,5 meter och det står på 14 meters djup.

•
Den är utrustad med racon – radartrans-
ponder – och ursprungligen med mistlur. 
Idag är dock ingen mistsignalering i bruk, 
så om du hör signaler från sundet vid dålig 

sikt är det förmodligen från fartyg.
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Uppslaget är ett samarbete mellan Byaluren och…

Tisdag 31/5 kl. 19.00  Vikens kyrka
”En stund på jorden!”  Vårkonsert med 
Canzonetta.                                          
Musik av Benny Andersson, Ted Gärdestad, 
Laleh, Bob Dylan m.fl. Hans Nilsson, sax, 
Mattias Forsvall, bas, Ole-Kristian Andersen, 
trombon, Cecilia Alling Andersen 
körledare.

Tisdag 28/6 kl. 19.00  Vikens kyrka
Skånska kammarorkestern
Skånska Kammarorkestern är en nybil-
dad ensemble med bland andra Emma 
Dencker, Marit Sjödin och Viktor Ber-
gendahl. Konserten lyfter fram national-
romantiken med musik av Emil Sjögren, 
Elfrida Andrée, L-E Larsson m.fl. 
Det blir även sprudlande barockmusik 
av Telemann.

Tisdag 19/7 kl. 19.00  Vikens prästgårds-
park  (vid dåligt väder, i kyrkstugan)
”Wienerafton”  
Torsten Östergrens ensemble med 
violin, cello, klarinett och accordeon 
tar oss åter med till Wiens glittrande 
salonger tillsammans med mästarinnan 
av wienersång – Annika Fransson, 
sopran! Solist är även Niclas Nyman 
på accordeon. 

Kaffe med wienerbröd serveras från kl. 18.00
Alla konserter har fri entré. Kollekt tas upp 
till Svenska kyrkans internationella arbete 
– Världens barn.

Sommarmusik i Viken 2016

Vårkonsert med Canzonetta

Cecilia Alling Andersen, 
ORGANIST

”Jag spelar på gudstjäns-
ter och förrättningar i Vi-
ken och Väsby, anordnar 
konserter och leder två 
vuxenkörer: Kullabyg-
dens Kammarkör med 
klassisk inriktning och 
Canzonetta med pop, 
jazz, visa och gospel som 
tema. Jag tycker mycket 
om bredden i mitt jobb! 
Att på en dag skifta mu-
sik från Bach till Dylan, 
mellan glädje och sorg i 
alla förrättningar och att 
på det stora hela få när-
ma sig de stora frågorna 
genom musiken. Att spe-
la orgel till psalmerna är 
också en favoritsyssla.”

Skånska kammarensemblen

Åsa Fondell, 
KYRKVAKTMÄSTARE

Som svar på frågan vad 
som är härligast med 
jobbet utbrister Åsa: ”Fri-
heten!” Och fortsätter: 
”Det är härligt att få vara 
ute! Christel och jag har 
även innetjänst vilket be-
tyder att vi tjänstgör vid 
gudstjänster och kyrkliga 
handlingar såsom dop, 
begravningar och vigs-
lar. Vi har även ansvar 
för kyrkans interiör och 
ser till att allt är i ord-
ning. Arbetet är verkli-
gen varierat och vi möter 
så många människor. Att 
arbeta vid begravningar 
ger oerhört mycket!” 

Christel Nilsson, 
KYRKVAKTMÄSTARE

Det är inte bara buskar, 
träd och blommor som 
tas omhand av vaktmäs-
tarna, ansvarsområdet 
sträcker sig långt utan-
för växtriket. ”Vi möter 
människor i livets alla 
skeden”, berättar Chris-
tel som varit vaktmästa-
re i 30 år och är ett känt 
ansikte för många i för-
samlingen. ”Precis som 
Åsa sa så delar hon och 
jag på innetjänsten i kyr-
kan och det är verkligen 
variationen som är styr-
kan. Vi är även med vid 
urnsättningar och ibland 
kommer det människor 
som i samband med att 
de besöker kyrkogården 
vill prata en liten stund. 
Det känns meningsfullt.”

Annika E Olshov, 
DIAKON

”Jag har arbetat i Vikens 
församling i 25 år och 
har fått följa många män-
niskor och livssituationer 
på nära håll. Alla dia-
kontjänster är olika ut-
formade och min tjänst 
innehåller hela spektrat 
av åldrar; från den yngs-
ta till den äldsta. Mina 
dagar består av att mö-
ta föräldrar och barn i 
Kyrkis, leda och orga-
nisera Besöksgruppen, 
vara med i kommunens 
POSUM-grupp, möta 
elever och lärare på sko-
lan eller vara med ett 
gäng konfirmander, bara 
för att nämna några in-
gredienser i en vecka. 
Även om byggnaden jag 
arbetar i är densamma 
så förnyas mitt arbete 
ideligen genom alla mö-
ten jag får vara med om.”

Stina Hagman, 
PRÄST

”Som präst har jag den 
stora ynnesten att arbe-
ta med allt som har med 
livet att göra. Jag möter 
människor som upplever 
djup glädje och botten-
lös sorg och alla käns-
lospann däremellan. Vi 
som arbetar i kyrkan 
märker att de existen-
tiella frågorna ökar och 
då vill kyrkan finnas där 
som en samtalspartner 
och ett stöd för männis-
kor som vill sätta ord på 
eller dryfta sin livstolk-
ning. Vår uppgift är att 
se till att det finns mötes-
platser där man känner 
att man får komma och 
vara precis som man är 
och bli mött med respekt 
och nyfikenhet.” 

Carina Andersson, 
KYRKVAKTMÄSTARE & ASSISTENT I 
BARNVERKSAMHETEN

Carina är vårt nyaste till-
skott i arbetslaget och 
har i skrivande stund 
bara varit anställd ett 
par veckor i Vikens för-
samling. Carina kommer 
närmast från Höganäs 
församling där hon arbe-
tat många år som kyrk-
vaktmästare på deras 
kyrkogård. Carina har ti-
digare jobbat inom ett 
flertal olika områden i 
varför det passar utmärkt 
att hon delar sin tjänst i 
församlingen mellan kyr-
kogården och barnverk-
samheten. Med Mia som 
partner kommer Carina 
att ta hand om Miniorer, 
Juniorer och Kyrkkockar. 
”Det härligaste är varia-
tionen, säger Carina. Och 
alla möten med alla fan-
tastiska människor!” 

Mia Paulsson, 
VÄRDINNA OCH ANSVARIG FÖR 
BARNVERKSAMHETEN. 

Mia är också ganska ny 
i arbetslaget även om 
det verkligen inte känns 
så! Mia är ansvarig för 
barnverksamheten och 
tillsammans med Cari-
na (tidigare Åsa) skapar 
hon fantastiska pyssel-
idéer som Miniorerna 
och Juniorerna får sätta 
händerna i och lagom 
avancerade menyer som 
Kyrkkockarna får realise-
ra. Mia är också med på 
Kyrkis och möter de allra 
minsta och deras föräld-
rar. Som värdinna är Mia 

Det är vi som arbetar i 
Vikens församling! 
Det kanske inte är i kyrkan 
du oftast träffar oss utan 
kanske på kyrkogården, 
sopplunchen eller på 
Kyrkis?
Vi är ett gäng som tycker
mycket om att jobba till-
sammans, med den gemen-
samma visionen att vi 
vill finnas här för dig. 
Här berättar vi lite mer om
vad vi gör och vad vi tycker 
är stimulerande med att 
jobba i Vikens församling.
Välkommen till oss!

Helena Morath, 
KANTOR

”Jag har fyra barnkörer 
som jag träffar varje 
vecka. Två av dem, 
Young Singers & Young 
Voices, träffar jag i Kyrk-
stugan medan Barn- och 
Miniorkören övar i mu-
siksalen på Vikenskolan. 
Det är utmanande att 
försöka förnya och ut-
veckla något med en så-
dan stark tradition och 
historia som kyrkan har. 
Vi finns mitt i byn, både 
geografiskt och metafo-
riskt, och det kräver ett 
relevant tilltal till män-
niskor. Vi strävar efter att 
utveckla form och inne-
håll och samtidigt behål-
la kärnan. Ett spännande 
arbete!  Samtalsserien 
”Levande möten” där vi 
sätter det existentiella 
mötet i centrum, är ett 
bra exempel på det.” 

ansvarig för servering 
och inköp och ser till 
att allt är i sin ordning i 
Kyrkstugan. Inte sällan 
när man tittar in i köket 
är det bakning på gång 
och det doftar ljuvligt då 
hallongrottorna gräddas 
till veckans sopplunch. 
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Mässa i Vikens kapell 
”Här vid stranden”
Varje torsdag under
juli kl. 19.00 
Följ oss på Facebook
www.facebook.com/vi-
kensforsamling 
Övriga gudstjänster och 
aktiviteter, se HD:s bilaga 
Hallå! varje onsdag.
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Varje vecka samlas Vikenbor, badar bastu och tar sig 
ett dopp i havet, även om temperaturen i sundet vi-
sar på minusgrader. Däremellan samtalas det i den 
varma bastun om både stort och smått. 

Förbättrar många förmågor hos den badande
Att bada bastu och hoppa i iskallt vatten är något 
som gör kroppen pigg. Det talas om bättre stress-
hanteringsförmåga, bättre sömn, bättre immunför-
svar, gladare humör och mycket mer. Flera Vikenbor 
intygar att kalldoppen gör verkan både kroppsligt 
och att man blir på gott humör. Sedan är själva bas-
tubadet i sig väldigt avstressande och en möjlighet 
för social gemenskap. Dessutom ett utmärkt tillfälle 
att lära känna varandra då det i bastun samtalas in-
tensivt om det mesta. 

Det finns många sätt att ha glädje av bastun
Flera aktiviter har anordnats för bastumedlemmarna 
och i höstas fick bastun ny inredning och flera för-
bättringar sker löpande. Man kan också hyra bastun 
och bjuda in egna gäster på bastu och dopp i havet. 

Bastun är öppen året runt på dessa tider
Onsdagar: För damer kl.16:00-18:00, familjebastu 
18:00-20:00. Fredagar: Familjebastu 16:00-19:00. Lör-
dagar: Familjebastu 08:00-13:00. Söndagar: För her-
rar 10:00-12:00, familjebastu 12:00-18:00.
 Familjemedlemskapet kostar 500:- per år. 
 Även icke medlemmar är välkomna och då kostar 
det 50:- per gång.

Christer Johansson
ENTUSIASTISK MEDLEM

Redan för antikens 
romare var bad ett 
populärt sätt 
att umgås.

Det har nu gått drygt ett och ett halvt år sedan Öresunds-
bastun i Vikens hamn stod färdig. Föreningen Vikens Bas-
tubadare fick snabbt över hundratalet familjemedlemmar. 
Bastun har blivit en samlingsplats för alla generationer.

Här har vi fångat ett glatt 
blandat gäng i bastun. Från 
vänster ser vi Rolf Kokacka, 
Mikael Stigborn, Anny 
Helfrich, bastuvärd, Claes 
Petersson, Kaj Winqvist och 
Roland Spegel.

Här är det Håkan Cronberg och Peter Klingberg som badar i det iskalla sundet

Att kusten är fylld av militärhistoria är inget nytt. Vikens 
kustband kantas av hundratals och åter hundratals kust-
värn som byggdes under slutet av trettiotalet. Och våra 
minnen från förr står inte bara invid vattnet. 
 Invid Prästavägen, ett par hundra meter från havs-
linjen, har familjen Charlotta Fridh och Stefan Holmsten 
grävt fram en tidigare helt övertäckt bunker. Byaluren har 
gått på besök i den drypande fuktiga miljön.

Det droppar från taket vars tunga vattendroppar för 
tankarna till en stjärnhimmel. Stefan har just hävt 
upp den tunga metalldörren som skiljer den torra 
utevärlden från den kyligt fuktiga bunkermiljön. 
Med risk för ett löjets skimmer far mina tankar till…
Indiana Jones eller Sven Hedin. Nåväl. Det kanske 
är att ta i men lite äventyrligt är det att träda in i en 
glömd värld som under fem årtionden var förseglad, 
övertäckt och bortglömd.

En Bamsebunker som gömdes för världen
Just den här bunkern har en speciell historia. Den 
låg invid det hus i vilket världens starkaste och 
snällaste björn föddes och växte upp. Rune och Maj-
vor Andréassons brunbjörn Bamse. Med familjen 
Andréassons pacifistiska världssyn tog de snabbt be-
slutet att täcka över bunkern med jordmassor och 
buskage. Ända sedan slutet av sextiotalet fram till 
2014 var bunkern gömd och glömd. Så pass glömd 
och gömd att husets nye ägare inte visste att han 
fick en bunker på köpet. 

Bunkern som försvann 
– och kom tillbaka

Sesam öppna dig!
Våren 2014 satte Stefan spaden i jorden. Rejält. Med 
grävskopa och en stor portion tålamod påbörjades 
utgrävningen. Och fram trädde ett stycke militärhis-
toria. Efter att ha frigjort den med plank kraftigt för-
seglade ingången öppnades dörren för första gången 
på över femtio år. En svunnen tid trädde fram. Dock 
utan några sensationer. Tydligt är att militärmakten 
hade städat väl efter sig. Utöver den råa och fuktiga 
betongkonstruktionen fanns endast halvmurkna trä-
konstruktioner kvar såsom kulsprutebord och am-
munitionshyllor. Därtill gott om grodor och spindlar.

Ett bastant uterum som lär stå sig
Eftersom bunkern till fullo är i fastighetsägarens ägo 
är det bara fantasin som sätter gränser för dess fram-
tid. Bastu, vinkällare, kontor, gäststuga eller svamp-
odling. Möjligheterna är oändliga. Och en sak är 
klar. Man behöver inte oroa sig särskilt mycket för 
underhåll. Den här bastanta pjäsen kräver minimalt 
underhåll och står garanterat pall för tidens tand. 
Byaluren tackar för detta annorlunda ”hemma hos 
reportage” och önskar familjen all lycka med sitt ny-
tillskott!

Olof Engvall

Om Skånelinjen 
(från Beredskapsmuseets hemsida)
Fram till årsskiftet 39/40 har 
det i en första byggperiod 
byggts 271 värn utmed den 
skånska sydkusten. 
Andra byggperioden startar 
redan när den första slu-
tar i december 1939. Skå-
nelinjens olika värn i första 
linjen, utmed Öresunds 
kuststräckning, börjar byg-
gas i januari 1940. Man 
befarar att ett eventuellt 
landbaserat tyskt artilleri på 
danska sidan kan komma 
att användas mot den skån-
ska kusten. Efter den 9 april 
1940 forceras byggnationen 
då krigsrisken anses som 
störst. Under första veckan i 
juni 1940 gjuts 16 värn om 
dagen! Skånelinjen är pla-
nerad till tre försvarslinjer. 
Endast mellan Hälsingborg 
– Viken fullföljs planerna 
på de tre försvarslinjerna i 
Skåne. Avgörande för befäst-
ningsarbetet är det viktiga 
strategiska läget med när-
heten till Danmark och ett 
eventuellt tyskt anfall. Totalt 
byggdes 1063 värn.

Dropparna i taket illustrerar väl fukten i bunkern.
Bilden till höger den frilagda ingången.

Rejält format på spindlarna.
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Välkommen till 
Gårdsbutiken i Viken

Följ årstidernas växling och njut av grönsaker, 
potatis & oxkött från vår egen gård. 

I gårdsbutiken finns också 
delikatesser & råvaror från noga

utvalda leverantörer.    
Öppettider

Ons-Fre kl.10-18 
Lör kl. 10-15

Juni-augusti även 
tisdagar kl. 10-18 Lars Bengts väg 84-3 butik@larsviken.se

263 65 VIKEN 042-238650

Långsamt farväl 
till Vikenskolan
Efter ett antal år med trångboddhet och dålig inom-
husmiljö ska nu den nya Vikenskolan växa fram.
Vår specialreporter för skolfrågor, Pehr Frykman, 
har träffat skolans rektor Susann Norman för att 
få veta mer om vad som händer med Vikensko-
lan i framtiden. Vad som händer och när.
 Det blev mycket sagt om ett viktigt ämne. Så 
mycket att vi inte fick plats med det i detta num-
mer av Byaluren. Därför har vi publicerat hela 
artikeln på VKB:s hemsida under ”Byaluren”. 
Läs den på www.vikensbyaforening.se
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Vykort från sent 1920-tal med klubbhuset i originalskick
med vasstak, fönsterluckor och trappräcken i samma design 
som utemöblerna. Bara vasstaket skiljer mot dagens tak.
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Unikt klubbhus    Är du medlem 
 i VKB?
   

   Agneta Ekström med barnbarn
Självklart är jag medlem i VKB. 
Jag är nyfiken på vad som hän-
der i byn och tycker mycket om 
Byaluren och att läsa om allt 
som händer och har hänt histo-
riskt. Jag är medlem eftersom jag 
förstås vill stötta byaföreningen 
som gör ett fint jobb för att lyfta 
fram mycket fint i Viken.

.

   

   Ann Thomasson
Jag är medlem. Som uppväxt i 
Viken och ”hemvändare” vill jag 
stötta bykänslan och kan inte 
tänka mig att inte vara medlem 
i VKB. Jag tycker att det är vik-
tigt att vi vårdar vår historia och 
vem skulle göra det om inte kul-
turföreningen fanns? 
Viken ligger mig mycket varmt 
om hjärtat!

   

   Erik och Kerstin Thurdin
Givetvis är vi medlemmar! Vi 
har varit det länge sedan vi först 
fick höra talas om elavtalet som 
vi ville ta del av. Erik har ju en 
historia i byn sedan 60-talet och 
vi älskar Viken och dess fina 
charm. VKB bryr sig om byn och 
då måste invånarna bidra och 
vara delaktiga för att stötta VKB 
tycker vi!

Alla Vikenbor som inte är 
golfare har säkert någon 
gång funderat över hur det 
ser ut invändigt i det läckra 
huset som är Helsingborgs 
GK:s klubbhus. Byaluren 
har fått möjlighet att göra 
några utdrag ur den bok 
som Anders Engström skri-
vit om golfbanan i Viken, 
på uppdrag av mäklar-
firman Valvet och Vikens 
Kultur- och Byaförening.
Välkommen på en liten 
rundvandring redigerad av
Clasgöran Strömgren.

Unika omklädningsrum
En besökare kanske blir 
mest charmad av om-
klädningsrummen i 
brittisk stil, med häng-
låsförsedda bagskåp i 
mörknat trä, lagom sto-
ra för en bärbag och lite 
kläder. Alla med hål för 
att fukten efter en blöt 
runda ska ventileras bort.  
 På ett av dem sitter 
fortfarande en av de ur-
sprungliga medlemmar-
nas gulnade visitkort. 
”Professor Gregor Pauls-
son” står det. Och så 
”Upsala” med enkelt ”p”. 
Paulsson var professor i 
konstvetenskap.

Klubbhuset som är Q-märkt, uppfördes 1928 efter 
ritningar av ”fru överingenjör Sieurin”, som det står 
att läsa i Svensk Golf nr 3, 1947. Man noterar att den 
kvinnliga arkitekten, Astrid Lillienberg-Sieurin, inte 
fick ståta med egen titel i tidningsartikeln från 1947.  
 Kanske hade det också att göra med att hon fak-
tiskt inte formellt kunde kalla sig arkitekt eftersom 
arkitektutbildningen då fortfarande utestängde kvin-
nor. Förutom att, på egen hand, ha lärt sig arkitekt-
yrket utbildade sig Astrid Lillienberg-Sieurin, född 
1889, till keramiker på Konstfack i Stockholm. Hon 
arbetade en tid också som formgivare vid Höganäs-
bolagets keramiktillverkning. 
 Hon ritade inte bara hus, utan också trädgårdarna 
som hörde till, och möbler som husen möblerades 
med. De tunga vita trädgårdsmöblerna på 
klubbhusets veranda är formgivna av Astrid. 

Interiören är nationalromantisk
Invändigt är huset en verklig pärla i den då för-
härskande nationalromantiska stilen. Från verandan 
kommer man in i en liten hall. Från denna ser man 
rakt fram ett pentry, och till höger dörren till klubb-
rummet med mörkbetsad panel och frilagda bjälkar 
i taket. Särskilt uppseendeväckande är här de vitmå-
lade fönstrens överstycken som avslutas med skulp-
terade små vingar. Dessa pryder också ett kulissartat 
snickeri på kortväggen, möjligen ditsatta för att ge 
rummet ett mer monumentalt intryck. Ett surrogat 
för en öppen spis? 

Klubbrummet i nationalromantisk stil. Notera arkitektens lek med de vita ”vingarna” ovanför fönstren. I bakgrunden omklädningsrum.

Inredningen i omklädningsrummen, här damernas, visar
på en annan tid.

Mr. Bells reklamskylt från
1935 finns också kvar.

Överst arkitekten och heders-
medlemmen Astrid Sieurin.
Nedtill juniorerna år 1932. 
Bilder i klubbrummet.

När man förr gick på strand-
ängarna vid badhytterna skut-
tade det ofta några kaniner ner 
i sina hålor. Det ser man inte 
idag. Inte heller några änder 
med ungar. De enda som jagar 
fram över ängen är lösa hundar. 
En hundrastgård vore kanske 
ett sätt att få tillbaka det vilda, 
naturliga djurlivet.
Lösa hundar är inte bara far-
liga för kaniner och fåglar. 
De är också obehagliga för 
många människor som pro-
menerar och cyklar i Viken. 
Hundägaren säger att hunden är så snäll och 
bara vill hälsa. Men jag kanske inte vill hälsa på 
den. Värst är det när husse/matte går och pratar 
i telefon och helt släppt uppsynen på sin hund, 
som kan ha sprungit iväg flera hundra meter.

Badplatser är hundfria zoner
Enligt Höganäs kommuns ordningsföreskrifter 
så har hundägare vissa regler att följa när de 
rastar sina hundar på friluftsområden, begrav-
nings- och idrottsplaster. Under tiden 15/5 till 
den 15/9 får hundar över huvud taget inte vis-
tas på badplatserna: Grähsa brygga (söder om 
hamnen), Vikens havsbad (med badhytterna) 
och Svanebäck (vid golfbanan). 
 Vid stranden med badhytterna är det under 
denna tid totalförbud för hundar att vistas väs-
ter om den anlagda gång- och cykelvägen. Det 
går bra att passera med hunden på anlagda sti-

gar om hunden hålls kopplad. 
Hundar får inte heller bada på de 
här badplatserna.
Vill hunden bada får matte/husse 
och hund gå till stränder utanför 
badplatsens område. Det vill säga 
de områden som inte är angivna 
som badplats enligt ordningsföre-
skrifterna. Till exempel stranden 
norr om hamnen.

Hundskit överallt!
”Jag tar alltid upp efter min hund”, 
säger alla hundägare med emfas. 
Men en dag i jaunuari fann jag i 

gräset längs Strandlyckevägen mellan Utskiksga-
tan och Fäladsvägen sex stycken hundskitar. En 
sträcka på mindre än 100 m.
 Allt som oftast hittar man också små svarta 
påsar slängda i buskage eller en bit från prome-
nadvägen. Hur kommer de dit, dessa dubbla för-
oreningar, både plast och hundskit, är man för 
lat för att gå omvägen om soptunnan när man 
kommer hem?

Rastgård för hundar
För att slippa lösa hundar på strandängarna före-
slår jag att det byggs en hundrastgård i byn.
 Sätt upp ett staket och ett par bänkar. Där 
kan hundägarna sitta och prata eller kolla mailen 
i telefonen medan hundarna gör sina behov, le-
ker och springer av sig.

Insänt till Byaluren av Olle Lindskog

Var är kaninerna?

T R I V S E L  I  V I K E N

Effekten av snickeriet, som har formen av ett välvt 
dörrblad med klassiskt överstycke à la Parthenon, 
förstärks av att det är betydligt lägre än de omgivan-
de dörrarna till omklädningsrummen. Följaktligen 
ökas känslan av djup i rummet. Liksom fönstren är 
överstycket utsmyckat med de små vita vingarna, 
I originalutförandet hade klubbrummet en öppen 
spis mitt på ena långväggen, men denna är sedan 
några år kompletterad med en modern braskamin.

I Viken har det funnits en hamn eller hamnliknande kon-
struktion sedan mitten av sjuttonhundratalet.
I slutet av sjuttonhundratalet hade man börjat bygga 
skutor i Viken och i trakten däromkring. Det gjorde 
att kraven på en hamnutbyggnad växte och år 1866 
gjorde löjtnant Wilhelm Gagner ett förslag som inne-
bar en utbyggnad av Vikens hamn. 
 Ritningarna granskades och godkändes av Södra 
vattenbyggnadsdistriktet. Det blev ett inseglingsgatt 
på 68 fot och ett hamndjup på 6 fot. 1867 påbörja-
des den stora utbyggnaden. Efter några års byggna-
tion, där hamnbassängen fick den grundform som 
den fortfarande har idag, invigdes hamnen år 1869.
 På 1890-talet hade verksamheterna i och omkring 
hamnen ökat betydligt. Bland annat startade lots-
verksamhet 1874 och varvsverksamhet 1890. Därför 
blev det aktuellt med en utbyggnad av hamnen och 
man förlängde då den västra pirarmen. (Trots för-
längda kajer och pirarmar kvarstod dock ett gam-
malt bekymmer – hamnen sandade lätt igen.)

Upplev hamnens historia

Utbyggnaden hedrades med ett kungligt be-
sök och den 28 augusti 1894 invigde kung 
Oscar II den utbyggda hamnen. Årets te-
mautställning på Sjöfartsmuséet visar ham-
nens utveckling fram till våra dagar.

Jan Benke
Sjöfartsmuséet har öppet lördagar och sön-
dagar mellan 14:00 och 17:00 från 2/7 till 
14/8. För besök på andra tider utöver dessa 
ring 042 23 62 22 eller 042 23 77 66.

EFTERLYSNING
Vi söker dig som kan tänka dig att arbeta 

och guida på Sjöfartsmuséet. Tycker du att 
du kan för lite så utbildar vi dig! 

Ring Jan Benke på 070 305 51 40.
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Sista söndagen i maj vallfärdar folk till Vikvalla. Men 
det är inte en fotbollsmatch som lockar, utan en annan 
spännande begivenhet – Vikens IK:s årliga loppis som 
ger föreningen klirr i kassan samtidigt som den stärker 
gemenskapen både i klubben och i byn.

Vikens IK:s loppmarknad startade 1992 och tillhör 
traditionerna i vår by. I år firar vi 25-årsjubileum.
 För många besökare, såväl bybor som mer lång-
väga gäster, är loppisen på Vikvalla ett självklart ut-
flyktsmål i maj. Här hittar man massor med billigt 
begagnat för hem och fritid. En fåtölj för en femtio-
lapp. En cykel för en hundring. Kaffekoppar för en 
Astrid och böcker för en guldpeng styck. 
 På den avslutande kvalitetsauktionen kan man 
buda på de allra bästa prylarna. Och vem vet – kan-
ske kan tavlan eller vasen bli ett av de där värdeful-
la loppisfynden i Antikrundan.

Klubben hämtar vid grind
Insamling till loppisen sker lokalt under tre helger i 
maj. Vikenbor som vårstädat förråd och vind kan på 
angivet datum ställa ut de prylar man vill skänka, så 
kommer klubbens bilar och plockar upp grejerna. 
 Man kan även – när som helst under året – kon-
takta kansliet och avtala om hämtning, till exem-
pel vid flytt eller i samband med dödsbo. Det gäller 
också om man har något särskilt värdefullt att ge.

Vår-rus på Vikvalla

– Vi är tacksamma för allt som Vikenborna skänker. 
Dock vill vi vädja om att man bara ställer ut hela, 
säljbara prylar. Det blir extra arbete och kostnad för 
oss att sortera bort söndriga, oanvändbara saker och 
ta dem till tippen, säger ordförande Lars Tindberg.

Bra för plånbok och miljö
Vikens IK:s loppis var en av de första i Kullabyg-
den och har med åren också blivit en av de största. 
Många ”professionella” loppisbesökare vittnar om att 
det är ett välorganiserat arrangemang där man kan 
fynda bra grejer. Det ligger många timmars hårt ar-
bete bakom, men vinsten blir ett betydande ekono-
misk tillskott till vår verksamhet för ungdomar.
 – Lika viktigt är att loppmarknaden engagerar 
många i föreningen och skapar god sammanhåll-
ning bland medlemmarna. Och så är det en dag då 
många människor möts på Vikvalla och får tillfälle 
att prata med varandra. Det är fantastiskt att uppleva 
stämningen här varje år, säger Lars Tindberg.
 Dessutom är återanvändning ett klimatsmart al-
ternativ till slit-och-släng-shopping. Både den som 
skänker och den som köper begagnat får pluspoäng 
för en miljövänlig gärning. 
 – Nu hoppas vi att Vikenborna fortsätter att fri-
kostigt skänka saker och att vädrets makter är med 
oss på loppisdagen. 
 Välkomna till Vikvalla den 29 maj! 

Lena Ståleker
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Vikens IK:s loppis
När? Söndag den 29 maj 
med insläpp kl 13:00 och 
auktion kl 14:00.
Var? Vikvalla
Hur? Gå eller cykla gär-
na till Vikvalla. Om du 
kör bil så följ funktionä-
rernas anvisningar. 
Parkeringsavgift tas ut. 
Tips? Ta med bärkasse 
och växel. Det går även 
att swisha. Café finns på 
området.
Frågor? Kontakta kans-
liet på 23 68 18 eller 
kansli@vikensik.se.

Hämtning i maj
Ställ ut det du vill skänka 
vid tomtgränsen senast 
kl 9 på lördagen och 
märk det med ”Vikens 
IK”. Inga vitvaror, stop-
pade möbler eller äldre 
elektronik.
7 maj: 
Söder om Prästavägen. 
14 maj: 
Norr om Prästavägen. 
21 maj: Extra insamling i 
hela Viken.

I Viken finns en gammal skeppargård på Skeppargatan 
18, Paul Jönska gården. Interiören är intakt. Allt finns 
kvar som mor Hilda lämnade det 1923.
Mor Hilda var en verksam kvinna, som var mycket 
skicklig på att väva och handarbeta. Det mesta av 
hennes arbeten finns kvar idag. De kokböcker som 
finns kvar visar hennes skicklighet i matlagning. 
Hon blev känd som ”Vikens litterära dam”. Bokskå-
pet innehåller den tidens aktuella litteratur.

Så levde och bodde man i slutet av 1800-talet
Hushållsarbetet var på den tiden långt mer krävande 
än dagens. Vatten fick hämtas i spänner från gårds-
brunnen. Värmeledning fanns inte. Det eldades mest 
i köksspisen, medan de i rummen befintliga kami-
nerna endast användes då kylan och fukten blev 
alltför besvärande. Avlopp fanns inte. I gårdshuset 
fanns ett utedass. Till belysning användes levande 
ljus och fotogenlampor. Elektriskt ljus installerades 
först på 1920-talet. Det är fascinerande att i Skep-

Skeppargården pargården få uppleva hur man levde, bodde och 
klädde sig i en svunnen tid. Här får man verkligen 
perspektiv på vardagen.

Öppet för visning
Huset är öppet för visning varje söndag från och 
med 26 juni till och med 28 augusti. Visning på öv-
riga tider kan bokas. Våra favoritbesökare är barnen. 
Deras entusiasm är inspirerande för oss som vårdar 
och sköter gården.
 Så här års börjar det spira i trädgården som anla-
des av Paul Jönsson. Här finns ett stort urval växter 
av gamla, numera sällsynta sorter. Trädgården är år-
ligen med i Trädgårdsrundan. Till trädgården är det 
fritt tillträde. Titta in och sitt ner en stund i det öpp-
na, gamla lusthuset och njut.

Vad händer på Paul Jönska gården?
Förutom Trädgårdsrundan har vi Våffeldagen i ju-
li månad, ett populärt och välbesökt arrangemang. 
Många tycker att det borde vara fler våffeldagar. 
 Julmarknaden i december lockar åtskilliga besö-
kare. Då säljs förädlade produkter från trädgården, 
hembakt och handarbeten. De vackra dörrkransarna 
har en strykande åtgång. Hela behållningen går till 
gårdens drift.

Förvalta en kulturskatt
Huset och trädgården sköts av personer, som arbetar 
helt ideellt. Det är trevligt och uppmuntrande att ar-
beta tillsammans med engagerade människor. 
 I arbetet får man lära sig mycket om Vikens his-
toria. Man får kunskap om skötsel av hus, träd-
gård och vårdande av gamla textilier. Vi har trevligt 
tillsammans när vi jobbar med att hålla huset och 
trädgården i sådant skick att den kan visas för kom-
mande generationer. 
 Skeppargården är en ovärderlig kulturskatt.

                                                 Ann-Britt Strufve               

Lilla Mor (Hilda)
Du är då lycklig, som 
fick leva i en tid
då glädje än fanns 
kvar.

då folket var 
förnöjsamt och tacka 
Gud för det lilla 
som de har.

Du var en 
”Captainsfru”, den 
främsta uti byn

Den främsta uti 
lärdom och försyn.

Du var en vän av 
hela byns folk.

En givmild vän, 
en tröstens tolk.

De kom att finnas kvar 
på livs besvärligheter 
för envar.

Sov i frid, tills vi 
igen vill mötas.

Lilly

Dotterns griftetal 1923

Har du känt igen några viken-
motiv i programmet Sverige 
Idag? Då är det säkert Olle 
Duvner som står bakom bilder-
na. Olle är bosatt i byn sedan 
2009 och har alltid gillat att fo-
tografera till husbehov.
  – Med modern digital teknik 
har det bara blivit roligare och 
många bilder blir det, säger Olle.
 En del har han sänt till SVT 
som visar tittarbilder i sam-
band med väderleksinslaget i 
programmet Sverige Idag som 
sänds vardagar strax före klock-
an 18.
 – Våra badhytter är tacksam-
ma motiv i förgrunden, men 
även en bild från en gråmulen 
dag kan fånga intresset. 
 Jag hoppas att mina bilder 
har bidragit till en positiv syn 
på Viken även om de visat på 
både blåst och dimma varvat 
med solsken, säger Olle Duv-
ner.

Pernilla Ringström

Viken i SVT
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Stöd VKB och 
Byaluren med din 
medlemsavgift.  

200:-
till Bg. 5705-4108. 

(Gäller ej dig som har elavtalet och därmed redan 
betalt medlemsavgift.)

   VKB:s KALENDER VÅREN 2016
Dag    Juni
11-12 10-17 Paul Jönska gården
 Trädgårdsrundan
Dag Juli
03 10-17 Tusen trädgårdar 
05 11-16 Sophiam. Skånska Möllors Dag
10 14-17 Paul Jönska Gården Våffleldag
 11-16 Sophiamöllan öppen
19 11-16 Sophiamöllan öppen
29 Vikenfesten Festtältet
30 Vikenfesten Festtältet, Hamnplanen
 09-16 Gun-Britts våfflor 
 12-16 Sophiamöllan öppen
 12-16 Paul Jönska gården, visning
31 Vikenfesten 11 Gudstjänst, Stranden
 11-16 Sophiamöllan öppen
Dag Augusti
02 11-16 Sophiamöllan öppen
Dag Oktober
06 19 VKB:s Höststämma
08 18-21 Paul Jönska, Månskensträdgård
Dag November
14 Nytt nummer av Byaluren
Dag  December
03 13-16 Paul Jönska gården, Julmarknad

ordförande: 

v. ordförande:

sekreterare:

kassör: 

ledamöter:

sUppleanter:

hemsida:

kontakt

Brygg/Badhytt:

Tuve Nilsson
Bygatan 64, 23 81 87 

Lars Lindblad
Strandlyckevägen 7A, 13 46 14

Karin Ullström
Grundstensv. 19, 073-973 80 72

Leif Olsson
Blockgatan 5, 0706-926475.

Lars Niwong
Skånegränd 9, 23 74 03

Ove Johansson 
Strandrågsv 4, 23 81 65

Roger Sandberg
Stenmursgränd 4, 18 27 27

Olof Engvall
Kalvlyckevägen 3, 13 30 46

www.vikensbyaforening.se
Adj webbmaster Lennie Timour 
Sillörsgränd  2A, 24 24 55

info@vikensbyaforening.se

Adj ordf. Kay Winqvist  
Strandlyckevägen 33, 23 64 60

skeppargården: 

sophiamöllan:

sjöfartsmUséet:

Ann-Britt Strufve
Åldermansv. 26, 23 72 38

Robert Johansson
Torviggsgränd 8, 23 69 03

Kontakt: Jan Benke 
Oxelvägen 53, 23 81 40 

stiftelserepresentanter

vikens kUltUr- oCh Byaförening 
Box 108, 263 03 viken.  Bg: 5705-4108

Årsmötet i mars hölls på internationella 
kvinnodagen och tre kvinnliga företaga-
re fick presentera sig. Styrelsen lämnades 
oförändrad men nyval skedde till valbe-
redningen, där Lena Thorsson och Claes 
Pettersson valdes in. Sven Åke Hansson 
och Kjell Cronert valdes om. Beslut fat-
tades att Nationaldagsfirandet ställs in 
i år. Detta mot bakgrund av att kommu-
nens utökade firande av sin 80-års dag 
kolliderar i tid den 6 juni. 
 Frågan om belysning av björken på 
Gröna Torg är hänskjuten till kommunen 
och den återkommer på höstmötet. 
 En idé till framtiden för Vikens cen-
trum har skissats av två landskapsarki-
tekter som presenteras i denna tidning. 
”Potatisåkern” har getts högre prioritet 
och ett förslag skall enligt uppgift presen-
teras av firma Weidekke under våren. Sa-
luhallen ”Jollen” har bytt ägare och en 
ombyggnad har på börjats.
 Valborgsfirandet är just över när du 
läser detta och blev förhoppningsvis väl-
besökt. Lars-Olof Strufves tal kan läsas på 
VKB:s hemsida, för er som inte var med.
 Årsmötet gav styrelsen mandat att teck-
na ett nytt treårsavtal med Öresundskraft, 
2017-19, och det är nu klart. Mer info 
finns på sid. 22 och på hemsidan. 
Medlemsavgiften 2016 är det dags att be-
tala, för alla som inte har pågående avtal. 
Inbetalningskort finns på biblioteket.
 Kullaledens del förbi golfbanan kom-
mer inte att byggas upp i sin gamla form. 
Med stöd av några golfspelare med histo-
riskt intresse, VKB och Naturskyddsfören-
ingen föreslogs för Kullaledens ansvariga 
och kommunen, Peter Kovacs, att vand-
rare hänvisas att gå på stranden förbi golf-
banan. Utvärdering skall ske om två år. Se 
artikel på sid. 30. Ombygganden av gam-
la 111:an går långsamt framåt. Etapp ett, 
mellan Hemgårdsvägen och rondellen kan 
vara klar före sommaren.
 Vikens hamn skall genomgå såväl re-
novering av den långa norra kajen, som 
ombyggnad av hela hamnplan. Projektet 
har försenats av tekniska skäl och kan in-
te påbörjas förrän efter båtupptagningen. 
 Förberedelser för Vikenfesten den 
29-31 juli pågår för fullt och programmet 
presenteras på mittuppslaget i tidningen.
VKB efterlyste i förra Byaluren synpunk-

ter på vårt arbete och fler medlemmar. En 
folder, som beskriver VKB:s alla verksam-
heter, delades ut strax före årsmötet. Inne-
hållet kan du också läsa på sid. 6-7 och 22 
i denna Byalur. Förhoppningsvis vill fler bli 
medlemmar genom denna information om 
allt vad VKB gör för innevånarna i Viken. 
Vill du delta i vårt arbete hör av dig på 
info@vikensbyaforening.se 
 Inför badsäsongen, skall två helrenove-
rade badhytter återställas och bryggorna 
läggas ut inför en, förhoppningsvis, varm 
sommar med många bad. 
 Om vädrets makter lägger hinder i vägen 
kan man innan dess bada bastu. Läs mer 
om det på sid. 34. 
 Lisas brygga har sedan något år en 
handikappramp och en badrullstol, som lå-
nas ut. Förbindelsen mellan bryggan och 
gångvägen skall förstärkas på något sätt in-
för sommaren. Hytten till badrullstolen har 
ett kodlås. Det anges på hytten hur man får 
tillgång till koden.
 På bilden ovan ses undertecknad i den 
nya Vikentröjan. Den kommer att finnas till 
salu i VKB:s stånd under Vikenfesten i juli.
 När ni läser detta har flyktingboendet 
på Hästhagsvägen väl tagits i bruk. Läs på 
sid. 15 hur invånare hjälpt till att under-
lätta integrationen för dessa ungdomar. En 
grupp under ledning av Kjell Cronert har 
förberett olika teman.
VKB finns bakom den här satsningen och 
är också beredd att träda in och bistå när 
önskemål om olika satsningar uppstår.  
 När detta skrives vet vi inte så mycket 
om deras kunskaper i svenska och intres-
sen. Men alla kommer från andra boenden i 
Kullabygden, så någon information om det-
ta borde följa med.
 Vi får dock inte glömma bort våra egna 
ungdomar. Dels för att underlätta kontakten 
med jämnåriga och dels så att de inte kom-
mer i skymundan. 
 
Avslutningsvis önskar jag att var och en kan 
vara öppen och hälsa vid möten på byn 
med våra nya Vikenbor och kanske också 
vara fadder åt någon av dem. 
 Det blir en spännande tid men när så 
många engagerat sig i ”Välkommen till 
Viken”-gruppen borde det bli bra.
Väl mött på byn.

Tuve Nilsson


