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Hopp om framtiden – alltid
Tack för att DU läser
Byaluren! För VKB och
redaktionen betyder det
att DU bryr dig om Viken
och är nyfiken på
att lära mer om allt
som händer i vår by.

I vårnumret av Byaluren seglar du
ledigt runt bland historier som du
kanske annars gått miste om. Vi
tar dig med bakom kulisserna på
”Höghusupproret”, vi träffar byns
unga bagare, vi får veta mer om
fotbollsföreningens 80-års-jubileum, Kitesurfar med Philip och
Sebastian, träffar spännande kulturpersonligheter – bara för att
nämna en bråkdel.
På tal om höghus. Gissa om redaktionens mailboxar fylldes i takt
med att höghusupproret växte.
För många var frågan enkel. Nej
till höghus! För mig personligen
var frågan svårare eftersom jag är
väldigt nyfiken på utveckling och
tycker sämre om stagnation. Utveckling för Byaluren, utveckling
för mig själv och min familj samt
mitt älskade Viken. Ett samhälle
som har förmågan att både vara
i tiden och respektera sin alldeles egna historia. Skönheten ligger förstås i balansen, när nytt ska
möta gammalt. Oavsett var man
står i ”höghusfrågan” imponerades
jag väldigt över det engagemang
som väcktes och den opinionsmässiga urladdning som skapades
via bland annat Vikens Framtid
och I love Viken. Den kraften och
människors krav på en fungerande demokrati ska vi vårda ömt.
På tal om nytt som möter gammalt – spana in kyrkans nya,

vackra tillbyggnad! Det GÅR att
förnya och lägga till nytt även till
något så historietyngt som en kyrka från 1800-talet. En tanke att ta

med när diskussionerna fortsätter om byns utveckling. För övrigt en eloge till Kyrkorådet och
Peterssonska fonden som gör det
möjligt och bidrar till att Viken
har den mest dynamiska och moderna kyrka jag upplevt. Läs mer
om detta på sidan 32.
Byalurens uppdrag är att skildra vår historia och vår nutid. Men
kanske allra mest den KRAFT
som ger energi åt vår utveckling. Kraften, dvs människorna,
finns bland annat i Vikens Kultur & Byaförening och/eller i någon av byns övriga föreningar.
Många gånger har jag nu hört
mina nyvunna och något äldre
kamrater utbrista…”vi behöver
en föryngring”… tro mig, man
vill inget hellre än att välkomna
nya, yngre krafter in i dessa föreningar. Men håll hoppet uppe –
en dag har kanske DU, som just
nu är uppslukad av karriär och
snörvliga barn runt fötterna, tid
att engagera dig. Då är du varmt
välkommen att ta plats i någon
av byns föreningar eller varför
inte, bli redaktör för Byaluren 
Trevlig läsning kära Vikenbor.
Och glöm inte. Tillsammans skapar vi världens finaste plats att
bo på.
Olof
PS. Notera att vår AD Clasgöran
Strömgren har redesignat tidningen
till detta nummer. Allt för att göra
Byaluren lättare att läsa.

louise@
kdn.se

Pernilla Ringström
nilla_73@
hotmail.com

Katarina Trohammar
e.katarina.trohammar@
telia.com

Olle Bogren
olle.bogren@
telia.com

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

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

Omslagsbilden: Jonathan Olofsson,
son till Susanne och Mats Olofsson
på Vikentomater, låter sig väl smaka.
Läs mer på sidan 16.
•
Tips och bidrag från våra läsare är
mycket välkomna. Skicka som mail
till någon av adresserna ovan eller
som vanligt brev till VKB:s adress som
finns på sista sidan.
Annonser är naturligtvis också
välkomna tillskott till Byalurens
ekonomi. Kontakta Clasgöran
Strömgren på adressen ovan om du
vill annonsera i Byaluren!
Annonsering erbjuds primärt företag
verkande i Viken. Undantag kan göras
till att omfatta Höganäs kommun om
ekonomin kräver det eller budskapet
har stor relevans för Vikenborna.
Priser/del av sida (ex. moms).

1/1 = 10 000:-, 1/2 = 5 000 kr,
1⁄4 = 2 500 kr, 1/8 = 1 250 kr.

Byaluren är en medlemstidning under
Vikens Kultur- och Byaförening och delas
ut till samtliga Vikenbor, oavsett om de är
medlemmar i VKB eller inte. VKB medfinansierar Byaluren med som mest 10 000
kr per nummer (vid behov). Övriga kostnader för att finansiera Byaluren bärs av annonserande företag och föreningar.
Tidningen ska spegla livet i Viken, förr och
idag. Principen är att ge historiska återblickar, cirka 40% av det redaktionella
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innehållet, medan nutid och framtid ges
60% av utrymmet. Innehållet bygger främst
på redaktionsgruppens nyhetsjakt/nyhetsvärdering och läsarnas tips. Redaktionen
beslutar till fullo om innehållet i tidningen.
Byaluren har producerats i 38 utgåvor
och har blivit ett viktigt forum för boende i
Viken. Den utkommer med 2 nummer per
år, ett vårnummer och ett vinternummer.
Tidningen produceras ideellt av en redaktionsgrupp som över tid tillförs nya med-

lemmar. Tidningen produceras ideellt med
undantag för formgivning, tryck och distribution som sköts av reklambyrån Tidstudion till ett subventionerat pris.
Tidningen utkommer numera med
28 – 40 sidor beroende på redaktionella
möjligheter och ekonomi. Utgivningsmånader: Maj och november. Posten delar ut
tidningen till cirka 2 600 hushåll. Upplaga
per nummer cirka: 2 800.

NYTT ÅR!
Stöd VKB med din
medlemsavgift 200:till Bg. 5705-4108.
(Gäller ej dig som har elavtalet och därmed
redan betalt medlemsavgift.) Inbetalningskort
finns att hämta på Biblioteket i Viken.

Ge plats!

Kitesurfing i friska vindar
Kanske har du
skymtat en luftfarkost
i skyn nedanför Fortet
det senaste året?
Då är sannolikheten
stor att du skådat
en fem meter bred
vinge ett tjugotal meter
upp i luften ovanför
strandkanten.

Typisk Kitebräda redo för
action på Sundet.

I andra änden, i slutet av ett virrvarr av linor, surfade vikenkillarna Philip Du Hane och Sebastian Nulli
fram i 20 knop på fräsande vågor. Nu drömmer de
om att starta en Kiteskola i Viken.
– Sedan vi började med Kitesurfing i Viken förra
sommaren har vi kört så ofta det blåst på ordentligt och givetvis hela vintern.Vattentemperaturen
skrämmer inte oss, vi har rejäla våtdräkter och
älskar vatten och vindar, säger vikenkillarna Philip och Sebastian, 15 respektive 17 år.
Killarna är inte helt ensamma om att köra Kitesurfing eller Kiteboard som det också heter. Enligt uppgift finns det nån till, ja till och med en vuxen, som
emellanåt flyger fram över vågorna, fastspänd i den
delvis uppblåsbara skärmen/vingen i andra änden
av styrlinorna.
Som vindsurfing fast inte
Jämförelsen med vindsurfing är delvis rättvis eftersom det handlar om vatten, vågor och vind. Kitesurfing sägs vara lättare än vindsurfing och därmed
snabbare att komma igång med. Kraften från vingen
högt upp i skyn är imponerande och farten pulshöjande. Men inte bara farten lockar. Med en vertikal
lyftkraft gäller det att ha koll på hoppen.
– Ibland kommer vi tio meter upp i luften innan
vi landar och det går att nå 20 meter, berättar Sebastian som förstås älskar fartupplevelsen och
närheten till havet. Till vardags går han på gymnasium i Ängelholm.
Till sommaren öppnar Sebastian en Kiteskola och
webbshop i Viken. Intresset tror han finns och sporten borde onekligen passa som hand i handske
längs Vikens vindpinade och långsträckta stränder.
Adressen är: www.shaka-kite.com
Men som med alla materialsporter kostar det.
15 000 till 25 000 kronor går utrustningen på men
sedan är ju både vatten, vågor och vind gratis.
Olof Engvall

(OBS! Bilden är arrangerad.)
Så här kan det se ut på våra trånga gator i Viken.

23/12

Bilden tagen av Stig Elversson dan före julafton
Det är barnbarnen Anton o Emil Winterqvist som leker
på den frilagda havsbottnen vid Grähsa brygga.

FOto: stig elversson

FOto: olof engvall

Förra sommaren hade vi en incident som kunde slutat väldigt illa om inte fyra hjälpsamma och
snabba grannar hade ryckt ut med sina trädgårdsslangar.
Det började brinna på Torvviggsgränd. Räddningstjänsten ryckte ut och var snabbt i Viken
men på grund av trånga gränder där bilar stod
väldigt illa parkerade kunde de inte nå fram till
eldsvådan.
Räddningschef Lars Scotte ber alla oss vikenbor
att tänka oss för. Parkera så att du är säker på att
brandbilar, ambulanser och andra viktiga fordon
kan passera obehindrat. Vägarna måste vara hinderfria – för vår egen skull.
Nästa gång är kanske inte grannarna hemma…
Louise Alexén
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Möt Sara
Stenlund.
Skulptris
från
Viken
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Ovan Saras Medusa från den grekiska mytologin samt en tredimensionell tolkning av Gubbakören!
Skulpturen på stora bilden till vänster heter ”Naturens revansch” och flickan heter Sara Stenlund.

Sara Stenlund ställde
i adventstid ut sina
skulpturer i Kajsa
Palmqvists ateljé på
Bygatan i Viken.
Jag blev nyfiken, gick in
och tyckte om dem.
Min nyfikenhet tilltog
och jag började ställa
lite frågor till henne.

Det visade sig att hon gått på den berömda Konstakademien i Florens, Florence Academy of Art. FAA
kallad. Innan dess hade hon gått på Campeons frigymnasium i Helsingborg och läst samhällsprogrammet/kommunikation och genomförde studierna med
riktigt bra betyg!
Men, Saras pappa som målar akvareller inspirerade henne och hon började måla och så småningom
skickade hon arbetsprover till Akademien i Florens
och kom in på kursen för Intensive Drawing.
Hon lockades efter ett tag av skulpterandet, gick
över till skulpturkursen där hon gick i tre år och
minsann, efter det erbjöds hon att arbeta på akademien ett år som lärare! Det måste ju vara ett gott betyg om något.
Utställning i Sydafrika
Sedan ville hon ut i världen. Sara fick en inbjudan
att ställa ut i Kapstaden och hon var inte sen att nappa på den. Det gick fint för henne och efter det reste
hon runt i Afrika några månader och lät sig inspireras. Hem till Sverige igen för att sedan fara vidare
till San Fransisco där hon och pojkvännen Joe höll
konstkurser.
Nu bor Sara i Malmö där hon en tid undervisat i
Estetisk Digital Fotografi på Bladins Gymnasium.
Fotointresset väcktes när hon gick på Erik Ruuthskolan i Höganäs och fick lära sig analog fotografi!
Sara skulpterar nu på heltid och när detta skrivs
har hon just kommit tillbaka från Florens där hon
gjutit och patinerat ett antal skulpturer inför årets
nordvästskånska konstrunda.
Hon kommer i maj att ställa ut på Don Clarres
Galleri i Båstad och lite senare vara representerad
på Bjäremålarnas utställning på Norrviken. Därefter
bär det iväg till Barcelona för nya utmaningar. När
jag frågar henne vad som är hennes inspirationskällor
svarar hon

– Naturen, klassisk konst och skulptur, som ställer
höga krav på hantverksskicklighet men även fotografin som genom sitt skulpterande ljus och känsla
för det tredimensionella ”göder” mitt skulpterande.
Det märks tydligt att Sara är målmedveten och nu är
det skulpterandet som gäller. Hon anses vara en av
få i landet som specialiserat sig på naturtrogna porträtt, men tycker det skulle vara väldigt spännande
att få göra offentliga utsmyckningar. Slutligen, när
jag frågar om hon inte längtar tillbaka till konstlivet i
Florens säger hon
– Visst, ibland saknar jag The Florence Way of Life
och kanske också den lilla lägenheten där det sades att Mona Lisa en gång bott!
Olle Bogren
I pressläggningsögonblicket erfar vi att Sara tilldelats
Höganäs Kulturpris. Vi är med bland gratulanterna!

Bronsskulpturerna hettas upp med en gaslåga och
penslas med olika oxider för att få önskad färg.
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”Vikenhusen”
är det samlande namnet
för de hus som byggdes
i Viken av Riksbyggen i
början av 60-talet.
För flera av redaktionens medlemmar var
det Vikenhusen som
lockade dem till byn.
Från olika håll och
kanske av olika skäl.
Vi har låtit tre av
dem berätta sin historia
med Vikenhusen.

HISTORIER
FRÅN
VIKENHUSEN
1. Olle Bogren, som tagit flygbilden ovan,
flyttade in med sin fru Inger 1967.
1967 bodde min fru och jag i en etta i Helsingborg.
När vi förstod att vi tu skulle bli tre började vi se oss
om efter större boende. På den tiden var det Rydebäck eller Viken som gällde, men eftersom vi båda
vuxit upp i norra delarna av Helsingborg, föll det sig
naturligt att det blev Viken. Vi började leta hus och
så småningom fick vi kontakt med Bostadsrättsföreningen Vikenhus 1 och bestämde oss rätt kvickt för
det lilla huset på Askvägen 76
Det kostade oss 10.000 kronor var och i juni -67
flyttade vi in. Vikenhusen som byggdes av byggmästare Helge Lindgren från Klippan var riktigt bra. Välplanerade och med god kvalitet. Ibland promenerar
jag förbi vårt gamla hus och kan bara konstatera att
det fortfarande ser fint ut!
Vi arbetade båda inom reklam och media och
väldigt många från den världen bodde i Vikenhus,
så nog festades det alltid! Vi bodde där i sju år och
när våra söner krävde större utrymme, skaffade vi
ett större hus i Viken men tänker ofta på den fina tiden i Vikenhuset på Askvägen.

Olle Bogren på språng i tidstypisk mundering efter sista modet. T.v. vännen Örjan Rinnert.
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2. Clasgöran Strömgren, flyttade år 1965
in i ett hus på 124 m2 på Björkvägen.
Det var familjens andra hus i nordvästskåne. Ettbarnsfamiljen hade lämnat Stockholm för Malmö redan 1962. Ett år senare flyttade vi först till ett radhus
på hela 98 m2, ett nybygge på Bankogården.
Ganska snart saknade vi närheten till havet och
när vi hörde talas om Riksbyggens bostadsrätter i Viken bestämde vi oss direkt. Som jag minns det, blev
familjen, nu hela fyra personer, en av de första som
flyttade in i området.
Jag jobbade då på Allmänna Annonsbyrån inne i Helsingborg. Ett företag i stark utveckling vilket innebar att många av våra nya medarbetare kom
från Stockholm och de flesta valde samma område
för sitt boende.
Förutom reklamfolket var det många fotografer som också flyttade hit, förutom Olle Bogren från
Helsingborg också Willy Bandhold som flyttade ner
ända från Stockholm. Vi gick på Konstfack samtidigt
men han hade blivit fotograf efter skolan. Jag träffade honom på sommaren i Stockholm och till hösten
flyttade han och hans Marianne ner. De gav sig sedermera på ett gigantiskt renoveringsprojekt av ett korsvirkeshus på Skepparegatan i Gamla Viken.

Clasgöran Strömgren på nya husets uteplats.

Viken var då verkligen en liten idyll. Långt ute på
landet tyckte många, även om redan Norra Hageområdet var väl etablerat med en ny livsmedelsaffär
och allt. UP-livs hette den redan då och den tog upp
kampen med den sedan länge etablerade affären
mittemot Möllan – Gustavssons Livs.
Vi trivdes verkligen med huset och de begränsade trädgårdsytorna, men då en gammal sommarstuga 1967 blev till salu på Sandgatan 4 gav vi oss på
ett renoveringsprojekt även vi, om än inte i samma
skala som familjen Bandhold.

Vikenhusen var från början bostadsrätter men så
småningom kunde vi friköpa husen, vilket gav oss
ett litet kapital som vi använde till att 1974 köpa ett
hus i gamla Lerberget, där vi fick uppleva ett byliv med många festliga original som grannar. Åren
i Vikenhuset har lämnat bara goda minnen och det
känns fint att vara tillbaka igen på nästan samma
plats.

3. Katarina Trohammar, flyttade in i en 5:a på Poppelvägen 11 (utanför bilden) 1965, med man och två barn.
Vi kom från en 2:a på Rektorsgatan i Helsingborg, där babyn i sin korg flyttades runt där det
var lugnast för tillfället. Upplevelsen av att ha
5 rum och kunna ge barnen varsitt blev mäktig. Claes, min man, jobbade på Svenska Telegrambyrån och området gjorde verkligen skäl för
namnet Reklambyn. Enplanshuset fungerade fantastiskt bra med en verkligt suverän planlösning.
Material och inredning var helt OK. Trädgårdens
storlek var överkomlig för en småbarnsfamilj.
Då vi flyttade in bara några dagar före julafton
var problemet julmaten! Vad göra? Problemet löstes
snabbt då allt inhandlades på UP-Livs som då låg i
hörnan av Norra Hage vägen/Ringvägen dit biblioteket sedan flyttade. Brunkål, prinskorvar, skinka, sill,
köttbullar – ja, allt som behövdes kunde vi handla
där och dessutom var det ”hjemmelavet”.
Det största problemet var att den yttre miljön som
gator, gångvägar och ytorna kring huset inte alls var
färdiga. Det gjorde mitt liv som dåvarande hemmafru väldigt jobbigt. Den flotta nyinköpta barnvagnen,
modell gungande slagskepp med stora hjul, fastnade
hela tiden i leran. Fastnade i leran gjorde också barnen, vars stövlar försvann i djupet. Speciellt skedde
detta i den blivande sandlådan. Vi mammor ordnade utryckningar med plankor och räddade både
barn och stövlar, som drogs upp med ett sugande
kluckljud. Så småningom fixades den yttre miljön
och tankarna bakom planeringen blev synlig. Runt
alla hus planterades nyponrosor, som idag betraktas
som ogräs på stranden och tas bort. Kullerstenarna
vid husens gavlar var tänkta att skapa bykänsla och
överhuvudtaget fanns det många fina tankar för att
hela området skulle ha ett enhetligt utseende både
vad gäller husens färgsättning, planteringarna och
staket. Vikenhusen har dessutom de vackraste tegeltaken i hela byn enligt min åsikt.
Tanken om enhetlighet har sedan länge försvunnit och i princip har många av husen helt individuella utseenden och det är kanske så vi människor
fungerar: mitt hem är min borg, här bestämmer jag.

Marika Trohammar,
Madeleine Harstedt och
Patrik Drakenberg leker
familj på vår gräsmatta.

Bild från prospektet:
A11 kostade 10 300:- för
60,5 m2, för A12 betalade
man 18 700:- och fick
105 m2. Det största, A13
kostade 21 100:- för 124
m2 boyta. Tomten var
grovplanerad och med
prydnadsväxter planterade
närmast huset på
trädgårdssidan.

Som många väl redan
observerat är Riksbyggen
nu igång med ett nytt projekt i Viken: Bostadsrättsföreningen Vikens Park
som ligger rakt öster om
Vikenhusen och Vikenskolan. Även dessa inspirerade
av den traditionella
skånska byggstilen.

En naturupplevelse
utöver det vanliga
Längst ut på Kullahalvön ligger Mölle GK och Kullagårdens Wärdshus, ca 30 minuter från Helsingborg
BOENDE/KONFERENS
Kullagårdens Wärdshus, det lilla
hotellet med stora möjligheter en
pitch från första tee. Lämpar sig för
grupper upp till 30 personer.

GOLF/FÖRETAGSGOLF
18-håls bana med havsutsikt från 16
av 18 hål, skapad för den ultimata golf
upplevelsen. Vi har stor erfarenhet av
att arrangera tävlingar på högsta nivå.

För mer information och priser se på www.mollegk.se, www.kullagardenswardshus.se . Tfn. 042 347520
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Möt världspolisen
från Viken

Besök i Langfang city, 3 mil utanför Bejing. Åke var där för att certifiera deras utbildning för poliser som de skickar ut för FN:s räkning.

Det här är Åke Thorins egen berättelse om sitt liv,
att få honom till en intervju här hemma var som ni
förstår av nedanstående text omöjligt. Rubrikerna
med sina klamrar är redaktörens kommentarer till
texten och hur den har kommit till.
Han börjar skriva detta i syditalien
Det här börjar skrivas då jag befinner mig på ett
uppdrag i Brindisi, i södra Italien. Vi är tre instruktörer från UN headquarter i New York som håller
en workshop i Protection of Civilians. Vi instruktörer reprensenterar Pakistan, Ghana och Sverige.
Vi har 25 deltagare från hela världen. Mixat civila,
militär och polis. Efter detta bar det hem till New
York i två veckor, för att därefter åka till FN:s bas
i Entebbe för att där köra kursen för FN:s medlemsländer och för FN:s Missioner i två veckor.
Om uppväxten i Viken
Men om vi skall ta det från början, så är jag född
och uppvuxen i Viken. Min första kontakt med FN
var nog någon gång i sex-årsåldern. Jag fick veta
av mina föraldrar att FN diplomaten Gunnar Jarring
hade en sommarstuga i närheten. Så det var många
gånger som jag cyklade förbi hans hus och någon
gång var han faktiskt hemma. Inte kunde man då
ana att man ca 50 år senare själv skulle arbeta för
FN på Manhattan i New York.
Under uppväxten höll jag till mycket i hamnen
och kappseglade för, som det hette då, Vikens Optimistjolleklubb. Med tiden kom en del framgångar och jag tävlade både i Europamästerskap och
Världsmästerskap. Jag arbetade även som instruktör
i klubben och har lärt många Viken-ungar att segla.
När det var dags att göra lumpen, var det självklart
att jag skulle söka till flottan, men så blev det inte.
Under mönstringen såg jag en affisch, där kustjägare
gjorde våldsam landstigning från stridsbåtar. M.a.o.
så var det ju dit man skulle söka.
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För ca 40 år sedan
lärde jag känna Åke
Thorin. Han var då seglingsinstruktör på Vikens
Optimistjolleklubb. Jag har
genom åren haft sporadisk
kontakt med honom. Det är
numera genom Facebook
lättare och jag tyckte det
kunde vara trevligt att
Vikenborna fick läsa om
hans karriär i världen. Inte
trodde jag väl detta när jag
i mitten på 90-talet ibland
mötte honom körande
polisbil i Höganäs.
Olle Bogren

Gjorde lumpen i Stockholm
Den utbildningen genomfördes i Stockholms skärgård, vilket särskilt på vintern kan vara mer än krävande. Speciellt när man befinner sig mer i vattnet
än på land. Det var mer än en gång man ångrade
det valet. Som befälen så riktigt sa ”Vi skall få er att
göra tio gånger så mycket ni själv tror att ni klarar
av och tjugo gånger så mycket som er mammor tror
att ni klarar av”.
Efter ett ganska plågsamt, men nyttigt, år var
det dags att börja fundera på framtiden. Min tanke hade varit att läsa ekonomi, men så blev det
inte. I slutet av utbildningen fick vi besök av polisen, som försökte rekrytera oss till polisutbildningen i Stockholm. Eftersom jag inte hade sett mycket
av Stockholm förutom skärgården, så var det ju ett
bra alternativ, med betald utbildning. Läsa ekonomi,
kunde man ju göra senare.
Befann sig plötsligt i Karibien
Eftersom det inte fanns några tjänster lediga i Helsingborg, fick det bli Göteborg istället. Hade väl arbetat i ett år då jag fick erbjudande om att arbeta
som skeppare på en svensk charter-segelbåt i Västindien. Fick erbjudandet en fredag under en skidresa nere i Österrike, sökte tjänstledigt på måndagen
och på tisdagen var jag i St Vincent i Karibien. Seglade sedan omkring där i fem månader.
Åter till Viken och Helsingborg
När jag kom tillbaka till Sverige, sökte jag en tjänst
som spanare på SÄPO, Kontraspionaget. Detta var en mycket spännande tid, vi rörde oss över
hela landet och det var mycket resande. I slutet av denna tid träffade jag min fru Minna, kommer särskilt ihåg hennes förvåning när jag i början
av vårt förhållande frågade om jag kunde få hennes personnummer, för att mina chefer ville kolla
upp henne. Så efter tre år slutade jag där och flyttade ner till Helsingborg. Ganska snart köpte vi ett
hus i Viken och fick våra barn Ida och Anton.

Jag och Minna i juletider, i bakgrunden syns Flat Iron-byggnaden, som är en fantastisk skapelse. Minna är navet i vårt liv här. Hon organiserar
det mesta och sköter lägenhetsbyten och förbereder för de resor som vi gör. Bara att hålla reda på vad som händer på Manhattan är ett heltidsjobb.

Nästa jobb en kort tid i Höganäs
Efter att ha arbetat i Helsingborg i ett år, sökte jag till
Höganäs och började där men kände väl efter ett tag
att jag kunde behöva lite mer spänning. 1995 sökte
jag till Polisens Utlandsstyrka. De sänder ut ca 100
svenska poliser om året på olika uppdrag för FN,
EU och OSSE – organisationen för Skydd och Säkerhet i Europa. Meningen var att jag skulle åka ner till
Bosnien sommaren 1995 för att jobba i FNs mission.
Men stridigheter bröt ut och det blev uppskjutet till
Januari -96.
Första utlandsjobbet i Sarajevo
Jag var då med i den första grupp poliser som kom
till Sarajevo. Vi blev hämtade på flygplatsen av en
militär pansarbil (APC). På vägen in mot centrum
såg vi att många byggnader stod i brand och det
hördes kulspruteeld, då undrade jag nog lite vad jag
gett mig in på. Första uppdraget var att sätta upp en
polisstation på den serbiska sidan av, som det kallades då, Snipers Alley (Krypskyttarnas Alle). Ganska
snart fick jag nytt jobb som sambandsman mellan
regeringen i de serbiska delarna (Rebublica Srbska) och FNs ledning i Sarajevo. Jag och min kollega bodde i den serbiska huvudstaden Pale (som
på den tiden var en liten by uppe i bergen). Där var
man med om en hel del fantastiska upplevelser och
samtidigt mycket tragiska öden. Vi hade hyrt in oss
hos en tant som precis hade mist sin man i kriget.
Meningen hade varit att de skulle öppna resturang,
men nu blev den vår bostad.
Tillbaka till Kosovo
Efter att ha varit hemma något år blev jag uppringd
och tillfrågad om jag kunde åka till Kosovo, efter att
NATO hade gjort sina bombningar. Så det blev till
att packa väskan snabbt och ge sig iväg. I Makedonien tog vi oss upp till huvudstaden Pristina. Vi var
sju man som skulle vara instruktörer och sju från Polisens Nationella Insatsstyrka. Mittt jobb bestod att
vara instruktör för alla de internationella poliser som

skulle komma in, ca 4 500. I uppdraget låg också att
åka runt till FNs medlemsländer för att testa poliser i
engelska, bilkörning och skjutkunskaper (vilket
ibland visade sig vara förenat med livsfara). Under
ett år blev det 10 resor till Asien och Afrika.
Utbildning av irakiska poliser
Efter USAs inmarsch i Irak, blev jag tillfrågad om
jag kunde utbilda irakiska poliser. Eftersom det fortfarande pågick ganska mycket stridigheter i Irak,
beslöt man att lägga skolan i angränsande Jordanien. Ca fem mil ut i öknen från huvudstaden Amman, byggdes det en stor anläggning för att kunna
hysa 3 000 elever åt gången. Utbildningen varade i
fem veckor och sedan skickades de tillbaka till Irak.
Många av dem, miste sina liv när de kom tillbaka.
Tillbaka i Kosovo ett år
2007 blev det åter dags att tillbringa ett år i Kosovo,
med samma arbetsuppgifter som första gången.
Gambia, Kenya, Slovenien Kroatien…
Efter Kosovo blev jag tillfrågad om att jobba som
instruktör på den Svenska Polisens Utlandsstyrka.
Detta innebar även att åka runt och starta upp utbildningar i andra länder som Gambia, Kenya, Slovenien, Kroatien och Brasilien. När jag befann mig
i Brasilien, hade jag samtidigt sökt ett jobb på FN i
New York. FN skickade ner en observatör för att följa mitt arbete. Ett halvår senare ringde de och berättade att jag fått jobbet.
Nu ett helt år i New York…
Så sedan ett år tillbaka bor Minna och jag på Upper East på Manhattan, tre kvarter fran Central Park.
I dagarna håller vi på att flytta till en lägenhet i Midtown, Hells Kitchen.
Jag arbetar på en ganska liten avdelning som består av två poliser, tolv militärer och tio civila. Vi tar
fram utbildningsmaterial för FNs missioner samt leverar materialet till medlemsländer och missioner.
För egen del arbetar jag mest med medlemsländer.

Fortsättning nästa sida…
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Det ständiga resandet fortsätter…
Medlemsländerna bistår med ca. 14 000 poliser till
ca. 10 missioner. Militären består av ca 110 000. Jag
reser runt mycket till medlemsländerna och ger kurser för polisens medverkan i missionerna. Jag åker
också runt och kontrollerar att de har rätt utbildning
innan de skickas iväg. Att få vara ute och representera FN som svensk i världen är väldigt inspirerande
och intressant.

alla Foto: UR ÅKES Arkiv

Bild t.v.: Mina kinesiska
värdar som ställde upp med
ett fantastiskt program.
Kinesiska Muren och
Shanghai avverkades i ett
rasande tempo. Det bjöds
även Peking-Anka i Bejing.
Bild t.h.: Möte med en av
polischeferna från Bejing.
Bakom sitter tolken.

Nu är det USA som gäller
Livet i New York har varit jättespännande. Det tog
oss ca sex månader att utforska Manhattan. Nu har
vi börjat vidga vyerna och besöker de kringliggande städerna som Philadelphia, Atlantic City, Boston,
Washington m fl. Så småningom skall det även bli
södern och västkusten. I höstas hann vi med en tur
till Mexico som var fantastiskt med lämningarna efter Maya-folket.
För tillfället har jag kontor på Madison Avenue,
men skall till sommaren flytta ner till det stora FNkomplexet. Det har under de tre senaste åren blivit
renoverat av Skanska. När vi har besök från Sverige eller andra länder, så brukar jag ta med dem på

guidning i Generalförsamlingen och Säkerhetsrådet,
vilka bägge är imponerande salar.
Tack vare den svenska föreningen Svea har vi
fått kontakt med en del andra svenska familjer på
Manhattan. Svea och Svenska kyrkan ser även till
att traditionella svenska helgdagar firas med trevliga
sammankomster. Närheten till Central Park är fantastisk under sommaren för det är så mycket som händer där. Många större konserter, men även en hel
del smågrupper som gör sina egna shower. Överhuvudtaget händer det väldigt mycket hela tiden i New
York. I våras satt vi på Flight deck på hangarfartyget
Intrepid och såg filmen Top Gun på en stor bioduk
och runt om oss surrade flygplanen som var med i
filmen. New York är väldigt mångkulturellt. Invånarna är hjälpsamma och mycket artiga.
Nu börjar det dra ihop sig för nästa uppdrag. Jag
lämnar New York i morgon för att köra igång två
kurser i Entebbe i Uganda.
Åke Thorin

Hettan stiger i bastun
55 – 75 grader, med en
relativ luftfuktighet på
50 - 30%, det sägs vara
en lämplig hetta för
bastubadaren. Hur varmt
det ska vara i ”Bastubadarnas” nya bastu i
hamnen återstår att se.
Klart är dock att NU ska det
ske. Viken ska få sin alldeles egna bastu i hamnen.
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Bygglovet är klart. Höganäs har skänkt bastun. Föreningen Vikens Bastubadare är bildad. Planerna är
lagda.
Nu tar arbetet vid med att bygga en bastubrygga
vid Grähsa brygga på vilken bastun ska placeras.
En plats med gott om utrymme för både bastubadare och soldyrkare. Ambitionen är att få allt på
plats under sommaren och erbjuda vikenborna möjlighet till medlemskap. På föreningens nya hemsida
kan du läsa mer om hur du gör för att få tillgång till
den fina bastun med den vidunderliga utsikten!
www.vikensbastubadare.se
Fler som vill engagera sig i att driva denna förening, som bygger på medlemskap är (varmt) välkomna att höra av sig.
Olof Engvall

VKB firar 70 år
Den 17e augusti är det 70
år sedan fröet till Vikens
Kultur och Byaförening
sattes. Då som nu var det
Vikens starkaste symbolbyggnad som satte känslor
i rörelse. Nämligen den
sönderfallande Sophiamöllan vars beskyddare rusade
till i en räddningsaktion
och Föreningen Vikens
Kulturminnen grundades.

Vingarna hade blåst av, ytterklädseln läckte och omgången höll på att rasa samman. Möllans skick var förfärligt
1943 och rubriken i Höganäs Tidning löd

”SKALL VIKENS KVARN SKATTA
ÅT FÖRGÄNGELSEN?”

Eldsjälar som satte krafter i rörelse
Men så blev det inte för Föreningen Vikens Kulturminnen gjorde det till sitt absoluta fokus att rädda Vikens
landmärke. Föreningen, vars årsavgift uppgick till två kr,
fick en styrelse som bestod av skomakarmästaren Bror
Tellström, kamrer Ivar Nyberg, pastor Hans Nyman, lantbrukare Erik Persson, förskolelärare Rune Lindskog, elektriker John Oltin och köpman Arthur Gustafson. Rediga
män som värnade om sin bygd och var beredda att gå
extra mil för att rädda möllan. Vilket de sannerligen lyckades med i flera olika etapper. Flera gånger har vingar
bytts ut, exempelvis 1964-65 då investeringen landade på
20 000 kronor och även en ny axel installerades.
Under åren växte föreningens insatser för Viken och
efterhand kom Vikens Sjöfartsmuseeum, Skepparegården
etc att tas in under föreningens ”vingar”.
Namnet VKB, eller Vikens Kultur- och Byaförening
Här intill ses en kopia av
togs 1993 då C.W Braun valdes till ordförande.
Sophiamöllan som stod
70 år efter starten är Vikens Kultur & Byaförening en
färdig 1952. Möllaren själv,
Iwar Gustafsson, byggde den aktiv del i byns utveckling och en beskyddare av vårt
kulturarv. Både med många egna insatser och investelik originalet in i minsta
ringar samt som påverkande opinionsbildare gentemot
detalj, och var det någon
som kunde möllan utan och kommunen. En förening som ska verka i högsta välmåeninnan var det Iwar.
de minst 70 år till.
Olof Engvall

På Valborgsafton slog vi upp dörrarna
till Restaurang
Barbord i Vikens
VÄLKOMMEN
TILL Hamn!
Många nyheter BARBORD
i menyn.
RESTAURANG
•
I
VIKENS
HAMN
Enkla rätter eller smarriga smörgåsar för
direkt medtag042
till bryggan
eller stranden
23 83 00
hämtas genom den nya serveringsluckan.
VI ÖPPNAR
I MAJ
•
Öppet varje dag under sommarlovet.
Välkomna!

Aktuell info finns på

Restaurang Barbord

www.barbord.com
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Foto: vik:s arkiv

Fotbollsmål för framtiden

Vikens I.K:s A-lag 1933. Stående: Åke Jönsson, Henry Persson, Allan Moberg, Erik Karlsson, Viktor Ryberg. Börje Remberg Ledare.
Knästående: Allan Nilsson, Åke Olsson, Charles Paulsson. Sittande: Erik Håkansson, Gunnar Strömberg, Gillis Persson
Sedan starten
för 80 år sedan
har Vikens Idrottsklubb
erbjudit en aktiv
fritid på orten.
Idag spelas det bara
fotboll i Vikens IK men
tidigare har det
funnits ett flertal
andra idrotter.

Loppisen engagerar hela föreningen
På gång just nu är den årliga loppisen på Vikvalla,
som är en viktig inkomstkälla och som engagerar
flera hundra ideella krafter. Fotbollsskolan i augusti
är ett annat uppskattat arrangemang där ungdomsledare under fem dagar aktiverar över hundratalet
barn i de yngre åldrarna.
– Två gånger per år anordnas också Knattesammandragen på Vikvalla, där de yngsta i Kullabygden
får spela match och ha kul tillsammans, berättar Olof.

Foto: vik:s arkiv

Kamratskapet har alltid varit viktigt och ofta är det
kompisgäng som följs åt ända upp i seniorlaget, vilket i år spelar i division fem. Ungdomsverksamheten
består av tolv lag med över 200 tjejer och killar i åldrarna 5-16 år. En fantastisk ideell insats görs av alla ledare, tränare och andra vuxna som totalt lägger
ner över 10 000 timmar varje år.
– Att engagera sig i en förening är ett bra sätt att
lära känna fler på orten, säger VIK:s ordförande Olof
Stridh.

Uppställning utanför Vikvalla 1952, som till största delen anlades av klubbmedlemmarna och blev en standardhöjning
mot tidigare. Klubbens första tillhåll i hörnet Ekstubbevägen och väg 111 hade saknat såväl vatten och avlopp som
uppvärmning. En pump med kallvatten tjänstgjorde då som enda tvättmöjlighet och gräsplanerna klipptes med vanlig
handgräsklippare. Från vänster: John Oltin, Konrad Remberg, Ivar Gustafsson, Thore Wall och Knut Hultberg.
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Ett av dagens pojklag i aktion på Vikvalla.

Första interna knatteserien från 1966.
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Foto: vik:s arkiv

Utbyggnaden av idrottsplatsen viktig
Klubben ser ljust på framtiden, med ett växande
samhälle och utbyggnad av idrottsplatsen. Utmaningen är att få äldre ungdomar att fortsätta idrotta
och få fler att engagera sig ideellt så att verksamheten kan utvecklas vidare.
– Vikens IK är en välskött klubb med stabil ekonomi, men varje år behövs sponsorer och andra intäkter för att matcha en allt dyrare verksamhet, säger
Olof.
Den viktigaste frågan för klubben just nu är Nya
Inte bara fotboll...VIK arrangerade under många år sommarfesten, som innebar mycket
Vikvalla. Utbyggnaden har diskuterats i över tio år
jobb men även ett ansenligt tillskott i klubbkassan. Här passerar tåget Möllegården.
och i etapp ett, som beslutats i kommunfullmäktige,
kommer fotbollsplaner, klubbhus, joggingslinga samt
bättre tillfarter och parkering att anläggas. Kommunen vill även flytta Vikvalla närmare nya väg 111 för
att frigöra ytor till fler bostäder.
– Klubben motsätter sig inte en flytt så länge våra
mål uppfylls, säger Olof Stridh och fortsätter: Vi vill
att Nya Vikvalla ska bli ett aktivitetsområde för fler
i Viken året runt. Det handlar om både organiserad
verksamhet och spontanidrott.
I samtal med bl a skolan och andra föreningar i
byn har klubben diskuterat möjligheten att anlägga en fritidsgård och bygga spontanidrottsarenor –
etapper som kräver nya investeringsbeslut och att
man tillsammans med andra intressenter driver frågorna och hittar finansiering.
– Men etapp ett ska vara klart nästa år i alla fall.
Och vill man följa utvecklingen eller rentav bidra,
kan man göra det på www.nyavikvalla.se, avslutar
Olof Stridh.
Pernilla Ringström

Foto: vik:s arkiv

Bild på VIK:s allra
första Jubileumsskrift
som producerades till
10-årsjubiléet.
En ny, för 80-årsjubiléet,
är enligt uppgift under
produktion.

Från en idé om
en liten strandkiosk,
har verkligheten blivit
en uppskattad servering,
med en underbar utsikt
över Öresund.

– Det är världsunikt att man kan sitta och titta på
hur solen går ner mellan två länder, säger entreprenören Lars Löfqvist entusiastiskt.
Han vill inte kallas krögare då han anser att detta
är kopplat till kunnighet i matlagning, vilket han inte
säger sig ha. Han är ju arkitekt i grunden.
– Mina restauranger har alltid haft en social
grundidé. Alla åldrar och alla plånböcker ska kunna
uppskatta besöket, och då måste jag anlita kökspersonal som kan motsvara förväntningarna, fortsätter
Lars.

kunna bidra till sysselsättning för en del Vikenbor,
säger Lars, men tillägger att då måste juli månad
helst bli lite bättre än i fjol.
– Det ska bli riktigt roligt att fortsätta att utveckla Strandsidan och några förbättringar kan vi säkert
räkna med i sommar, avslutar han lite kryptiskt.
Louise Alexén

Nu öppnar snart Strandsidan för tredje säsongen.
– Tanken var bara till att börja med, att mina två söner skulle få sommarjobb, men jag behövde fler
duktiga människor och hoppas att jag även i år ska

Hem till Hemgården
Fr. vänster: Ulla Persson, Birgit Oltin,
Stig Ewaldson, Stig Elverson och
Ulf Lindskog framför en del av
samlingarna.
Nedan: Vid datorn Lisbeth Ryberg
som katalogiserar allt material.
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I mars flyttade John Oltins historiska samlingar till Hemgården där de så småningom
ska kunna beskådas av forskare och historieintresserade.
John Oltin ägnade en stor del av sitt liv
åt att skildra Viken i historisk tid. Han
donerade sina samlingar över Vikens historia till den 1993 bildade stiftelsen ”Viken Förr och Nu”. Samlingen består av
tidningsurklipp om Viken från 1948 till
och med 2007, cirka 3000 pappersbilder,
diabilder, video- och kassettband med intervjuer med gamla vikenbor.
På senare tid har samlingen växt med
omkring 6000 digitaliserade vikenfoton.
En ovärdelig tillgång för Viken.
Arkivet på Hemgården sköts ideellt
av medlemmar i Viken Förr och Nu med
ekonomiskt hyresstöd från Vikens Kulturoch Byaförening. Just nu utreder man
hur man ska kunna öppna upp det nya
arkivet för intresserade.
Målet är att efterhand utöka och komplettera samlingarna på Hemgården för
att tillgängliggöra den spännande och
värdefulla kulturen i Viken.
Stig Ewaldson

FOton: Lars löfqvists arkiv

Solnedgång mellan två länder

Mercedes-Benz som rullat av sig
dom första dyra milen

Detta är vi – S.Jönsson Bil i Viken
– Vi byter gärna in din bil

– Vi har mer än 30 års erfarenhet av branschen

– Vi säljer bilar i prisklasser från 150.000 kr

– Vi är kända för våra välvårdade och välservade bilar

– Vi levererar bilar till kunder över hela Sverige

– Vi säljer för 160 000 000 kr per år

– Vi har alltid mer än 50 bilar i lager för omgående leverans

– Vi hjälper dig med avbetalning eller leasing

– Vi har både svensksålda och tysksålda bilar

– Vi säljer uteslutande bilar som omfattas av garanti

– Vi åtar oss gärna försäljningsuppdrag ( vi säljer din bil )

– Vi har mer än 900 kvm bilhall

Vårt mål är inte bara en bilaffär, utan början på en långsiktig relation där du känner dig trygg i ditt val.
Vi tar oss tid för dig när du besöker oss. Varmt välkommen till din lokala bilhandlare i Viken.

Peter Karlsson

André Johansson

Stefan Jönsson

Erika Jönsson

Patrik Hagström

T 042 23 65 03
M 072 177 04 84
E peter@s-jonssonbil.se

T 042 23 65 19
M 070 867 98 68
E andre@s-jonssonbil.se

T 042 23 65 18
M 070 867 98 48
E stefan@s-jonssonbil.se

T 042 23 65 17
M 070 744 20 87
E erika@s-jonssonbil.se

T

Försäljning

T 042-23 65 12
W www.s-jonssonbil.se
FB www.facebook.com/s.jonssonbil

Vi är stolta sponsorer av lokala
föreningar och evenemang.

Försäljning

Administration

Rekonditionering

042 23 65 12

Karlsfältsvägen 13, 263 63 Viken
Öppettider: Mån - Fre 09.30 - 18.00
Lördag 11.00 - 15.00

TIDSTUDION

Försäljning

2/8

3/8
VIKENS IK
Nu är Vikenfesten på gång
– nu med VikenVarvet
PRELIMINÄRT PROGRAM
TIDER

AKTIVITET

FREDAGEN DEN 2/8

18.00-01.00

Preliminärt ungdomsdisco

LÖRDAGEN DEN 3/8
09.00 - 16.00
09.00 - 16.00
09.00 - 16.00
11.00 - 21.30

Marknad
Sponsor- och Företagspresentationer
Gun-Britts våfflor
Mat och dryck

PLATS
Festtältet 19.00Hamnplan
Festtält & Hamnen
Festtältet - ND-plan
Sofiero Slottsrestaurang

Välkommen.
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Tre generationer tomatodlare
FAKTA
•

Tomaten, heter solanum
lycopersicum på latin.
•
Tomaten är märkligt nog
en potatisväxt.
Det är belagt att Inkafolket odlade tomater
redan 600 f.Kr.
•
På 1600-talet
började tomater odlas
i Norden.
•
Läs mer här:
www.vikentomater.se

De tre generationerna samlade i växthuset.

En ren familjeangelägenhet
1964 började Gunnel och Kjell Olofsson odla tomater i växthus och andra grönsaker på friland. Några
år senare föddes sonen Mats som trivdes bra bland
grönsakerna och så småningom, efter utbildning till
trädgårdsmästare, började han arbeta med mamma
och pappa.
1996 kände sig Mats mogen att överta driften.
Han började odla körsbärstomater och efter några
år var man uppe i 40 olika sorter. Nu spred sig ryktet på bygden att på Vikentomater fanns det väldigt många sorters goda tomater. Även handlare och
grossister fick upp ögonen för den duktige tomatodlaren i Viken.
Intensiv säsong
Mats med fru Susanne driver nu företaget och delar på sysslorna men även pappa Kjell syns ofta och
särskilt när det drar ihop sig till marknadsdagar. En
gång per månad under hela sommaren är det stor
kulinarisk marknad lördag/söndag. Övriga lördagar
från april till mitten av november håller man öppet
och bygdens producenter av närodlat är på plats.
Full fart brukar det vara och många glada skratt.
Detta sköter sig inte själv, så sommartid arbetar omkring femton personer här och vintertid är man sju.

Bilden till höger:
Susanne håller ordning
på det mesta under
marknadsdagarna.
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Humlor och steklar i samarbete
Tomaterna odlas i växthus och man är noga med att
inte bespruta de idag ca 80 tomatsorterna.
Eventuell ohyra hålls i schack av parasitstekeln
Encarsia som är en effektiv jägare och pollineringen
sköter humlorna som vilt surrar bland tomatplantorna vid mitt besök. Årets första tomater skördades i
början på april och då ordnade Susanne och Mats en
auktion på Facebook som gav drygt 13 000 kronor
och pengarna gick oavkortat till Barncancerfonden.
I november någon gång är tomatodlingssäsongen
över och Susanne och Mats kan ”pusta ut”.

Var ligger Vikentomater?
Man kör Prästavägen österut från Viken och när man
passerat 111:an tar man första vägen till höger. Efter
några hundra meter på Rågången som vägen heter
ser du Vikentomater till vänster.
Du blir väl bemött av den trevliga personalen och
jag lovar att tomaterna smakar riktigt gott!
Har du tur kanske den lille pågen på denna tidnings omslag bjuder dig på ett smakprov. Det är nog
så att Jonathan som han heter, blir den tredje generationen tomatodlare i släkten Olofsson.
Olle Bogren

Susanne och Mats trivs så det syns.

LOPPIS!

På Vikvalla den 26 maj kl 13.00
Här hittar du husgeråd, möbler, cyklar, kläder, böcker, elektronik och mycket mer.
Kiosken säljer korv, hamburgare, godis, glass och annat gott.

Ställ ut dina saker vid grinden före

kl 09.00 respektive dag och markera dem med VIKENS IK så
kommer Vikvallabilen och hämtar
era hela och rena grejor.
Dock ej stoppade möbler, vitvaror,
elektronikskrot eller solarier.

AUKTION KL 14.00

Auktionsförättare
ROBERT MÖLLER.
Mer info ring kansliet 042 236818

INSAMLING 4 MAJ
Gamla Viken och
söder om Prästavägen
lördagen den 4 maj

INSAMLING 11 MAJ
Resten av Viken
lördagen den 11 maj.

Insamling
4 maj
Insamling
11 maj

EXTRA RUNDA 18 MAJ
För er som missade bägge
gångerna har vi en extra
insamling i hela Viken
lördagen den 18 maj!
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Nysatsningar i

Filip Collin, ordförande i hamnföreningen

Vad vore Viken utan sin
hamn? Ja till att börja med
hade Viken sannolikt hetat
nåt annat…eller rent av
inte funnits alls.
Idag är hamnen en populär
samlingsplats som lockar
såväl bybor som gästande
båtfolk. Men…många är
de som misströstat över
hamnområdets attraktion i
jämförelse med exempelvis
Hornbäcks pulserande
hamnliv, rakt över sundet.
Men hav tröst. Inför sommaren 2013 har en hel
del ambitiösa satsningar
genomförts, berättar Filip
Collin, ordförande i hamnföreningen.
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Filip, hur har ni satsat för att göra hamnen mer attraktiv?
– Eftersom det funnits ett uppdämt behov av upprustning i hamnen har vi gjort en hel del. Exempelvis har toaletter och duschar renoverats, kajer och
pirar städats, vågbrytaren vid inloppet klätts in med
trä, skyltning och belysning setts över. Låt oss inte
heller glömma restaureringen av västra piren som
delvis raserades av adventsstormen 2011. Efter ett
gott samarbete med Höganäs kommun återställdes den i ursprungligt skick – en bedrift med tanke
på hur stora skadorna var. Under året ska vi också
satsa på bygget av ett nytt mastskjul och populära
badplatsen Grähsa Brygga ska få sig en välbehövlig
ansiktslyftning.
Ger storsatsningen på Galejan extra liv åt hamnen?
– Vårens enskilt största satsning är övertaget och
den omfattande ombyggnaden av ”Galejan”, som
hyst en Thairestaurang de senaste åren. Huset var i
mycket dåligt skick och renoveringen blev mer omfattande än vi räknade med. ”Nya Galejan” kommer att inrymma en fräsch restaurang i kombination
med hamnkontor och reception för båtgäster och
medlemmar i hamnföreningen. Restaurangen kommer, till skillnad mot tidigare, att drivas i ett operatörsavtal som ger hamnföreningen inflytande över
verksamheten på samma sätt som restauranger i
golfklubbar brukar fungera. När vi nu skapat en ny
”levande mötesplats” i hamnen hoppas vi att många
vikenbor vill ge liv åt satsningen.

Men framåt då – hur ser visionerna ut för hamnen?
– Hamnen ska vara en säker, trivsam och effektiv
plats för fritidsbåtsägare, fiskare, vikenbor och gäster. I vårt avtal med kommunen står det också att
Hamnföreningen ska ”medverka till utvecklingen av
hamnen och till att öka turismen i Viken”. Det innebär t.ex. att vi ska försöka förbättra utnyttjandegraden genom att öka antalet båtplatser, bli bättre på
att erbjuda plats och service för gästande båtar och
att kontinuerligt arbeta med att höja standarden på
hamnanläggning och byggnader. Det är också viktigt att, i samarbete med WBS, skapa förutsättningar
för att seglingssporten kan utvecklas. Viken ska vara
norra Öresunds trevligaste och mest välskötta hamn!
Hur går det med utbyggnadsplanen som presenterades
för några år sedan?
– Av flera orsaker bedömer jag inte planerna som
realistiska. Min uppfattning är att det är svårt att räkna hem projektet. Vi ser faktiskt ett allmänt minskande intresse för båtliv vilket avspeglar sig i vår
kölista. I fjol fick vi dyka rätt djupt i kön för att hitta någon som var seriöst intresserad av båtplats. Sist
men inte minst så är en stor utbyggnad svår att förena med de kulturhistoriska värdena i hamnen. Jag
tror inte det finns en majoritet bland vikenborna för
en förvandling av hamnen till en stor marina. Med det
sagt vill jag understryka att styrelsen är medveten om
behovet av fler båtplatser och att vi kommer att utreda möjligheterna att utnyttja hamnen mer effektivt.
Avslutningsvis – vad ser DU fram emot
mest inför sommaren i Vikens hamn?
Det underbara sommarvädret såklart! Man slutar ju
inte hoppas… jag ser framför mig en lång, varm och
solig sommar – en sådan som vi inte haft på länge.
Tillsammans med goda vindar och bra service gör
det att vi får fler gästbåtar än någonsin och att hamnen sjuder av liv.
Olof Engvall

hamnen

Låt byggmästaren, som flyttat in hos
byggmästaren, ta hand om ditt bygge!
Jag, Jan Johanssson, en av ägarna till BYGGMÄSTARNA
i Helsingborg har flyttat till Viken. Av en ren tillfällighet
har jag flyttat till det hus på Kaptensgatan där tidigare
Johanssons Byggfirma i Viken var belägen.
Jag vill därför passa på att berätta att vi på BYGGMÄSTARNA kan stå för allt det som den gamla ägaren
levererade, totalentrepenader på nybyggnader, ombyggUterum, 30 m2, isolerat och
vinterbonat, byggt 2011.

Badrum, totalrenoverat,
Helsingborg, 2012

nader och tillbyggnader av hög kvalitet och med trygg
leverans. Vi har också stor erfarenhet av renoveringar av
våtutrymmen med allt vad det innebär.
Låt oss lämna offert på ditt projekt. Kontakta mig på
0709-16 53 11 eller e-brev till jan@byggmastarna.biz
alternativt min kollega Per-Ola Smith på 0709-16 53 00 eller smith@byggmastarna.biz så berättar vi mer!

Trädäck, 75 m2, Domsten,
byggt 2011

BYGGMÄSTARNA AB
Lilla Garnisonsgatan 29, Box 35, S-250 53 Helsingborg
Telefon 042 160 000, www.byggmastarna.biz
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Från 15 000 till 500 000
titlar fördelat på två miljoner media, t ex de otroligt
populära ljudböckerna,
finns nu till vikenbornas
förfogande genom att
samtliga bibliotek i
Nordvästra Skåne har
slagit ihop sina kataloger
och det går att beställa
från alla bibliotek
hemmahörande i
denna region.

Har du glömt
nå’t på bibblan?

En utställning om vad folk
använder som bokmärken
och sen glömmer bort i
böckerna man återlämnar
till bibblan.
Lite kul att det är allt
från privata foton och
inköpslistor till öronproppar
och trosskydd.

Snacka om att vara
uppmärksamt lyssnande!
Två engagerade barn på
biblioteket.
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Mer läsglädj

Locka våra barn att läsa
Många av oss oroar sig efter alla rapporter som duggat tätt om det minskande intresset hos barn att läsa
böcker. Speciellt gäller det våra pojkar. Biblioteket i
Biblioteket hemifrån
Viken har tagit detta till sig och ordnar flera aktivitePå den nya webbplatsen (www.biblioteksnv.se) har ter för att öka läsintresset hos främst yngre barn.
du tillgång till den gemensamma bibliotekskataloAlla barn får en kupong redan på BVC som ger
gen där du kan reservera, låna om, få tips och indem deras första bok i livet gratis. Tio förskolegrupspiration. Du kan även se allt vad som händer på
per med fyra-sexåringar bjuds in till sagostunder på
biblioteken i Skåne Nordväst, söka i databaser, låna
biblioteket två gånger per år. Under sommarlovet får
e-böcker och ladda ned ljudböcker.
alla barn som vill, låna och läsa åtta böcker i projekDet du behöver för att utnyttja alla dessa tjänster
tet ”Sommarboken”. Som belöning får barnen varsin
är lånekort och en PIN-kod. Om du dessutom anmä- bok och blir bjudna att delta i en sommarboksfest
ler din e-postadress blir du t ex påmind om när din
– i somras lånades 328 böcker ut. Satsningen på att
lånetid går ut och kan låna om. Du kan låna på ett
få barnen att läsa mer verkar lyckas då deltagandet i
bibliotek och lämna tillbaka boken på ett annat som ”Sommarboken” ökar hela tiden.
tillhör Skåne Nordväst.
Biblioteket är en viktig mötesplats i Viken
En annorlunda chipsfabrik
Många vittnar om hur mysigt det är på biblioteket
Under våren jobbade bibliotekarie Ann Nilsson och
– det luktar gott och är härligt med tillgång till flera
hennes kollegor flitigt med att förse alla böcker med av de största svenska dagstidningarna plus fyra inett chip som gör det möjligt för kunder att lägga alla ternationella magasin. De 31 månadstidskrifterna går
böcker i en hög och chipsen avläses i den speciella
att låna hem, vilket är en populär förmån. Många
chipsmaskinen (självbetjäning för in- och utlåning)
kommer dagligen för att läsa tidningar, låna en film,
på en endaste gång. Enkelt, praktiskt och tidsbebläddra i böcker och samtala med andra besökare.
sparande både för personal och kunder. Men det är Hela miljön känns genuint hemtrevlig. Många känmycket pyssel innan allt blir klart senare i vår.
ner varandra och utbyter nyheter om vad som hänt
och händer i byn och i världen.
Vilket lyft för Vikens mycket välbesökta bibliotek. Så
skynda dig att skaffa det nya kortet som gäller på alla bibliotek i Skåne Nordväst!

e på bibblan
Bamse - Vikens egen hjältebjörn
Bamse, med sin styrka efter en klunk av farmors
dunderhonung och med sitt goda hjärta, känns allt
mer behövlig som motvikt till alla våldsamma TVspel, serietidningar och otäcka TV-bilder som möter
barn idag. Bamserummet, som ursprungligen fanns
på Höganäs Museum, flyttades till Viken på grund
av platsbrist och det passade extra bra då Rune Andréasson, Bamses skapare, bodde och verkade i byn
fram till sin död 1999.
Bamse, i konstnären Jonas Högströms utformning, står nu till och med staty framför biblioteket,
som vi tidigare rapporterat om i Byaluren.

Till Lucia fick Bamse glitter runt toppluvan
och till jul var det någon som drog på honom en
tomteluva. Både förskolegrupper och barn som
kommer tillsammans med föräldrar och mor- och
farföräldrar besöker Bamserummet ofta. Det ser ut
precis som i serietidningen och där kan barnen leka, spela spel, läsa Bamsetidningar och se videos.
Rummet har utvecklats till en verklig tillgång för
Vikens yngre barn. Hela biblioteket – Vikens lilla
kulturhus med stort innehåll – håller ställningarna
vad gäller antal besökare och utlånade böcker, det
är starkt gjort i dessa tider av nedläggningar och
indragningar.
Katarina Trohammar
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Varje morgon sätter sig
Vikens egen familjeläkare,
Flemming Clausen, i bilen
och kör från sitt hem i
Aalsgaarde till färjeläget
i Helsingör. Där tar han
färjan 07.20 för att sedan
köra till Ringvägen 146 i
Viken och sin arbetsplats.
Detta har han gjort i nu 30
år utan att tröttna.
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Varför Sverige, undrar jag när vi träffas på hans mottagning för en pratstund
– En av familjens första utlandsresor gjordes till Sverige i en hyrbil – först till Mölle, sedan till Varberg
och Göteborg och på den tiden var det vänstertrafik,
vilket kändes spännande. I Göteborg såg vi Volvofabriken fylld med Volvo PV.
Jag är fortfarande ägare till en PV 544 (en av de
sista) vars förste ägare var en av mina patienter. Min
riktiga upptäckt av Sverige fick jag under studietiden
då jag vikarierade som läkare på Säters sjukhus i Dalarna, vilket gav mig en livslång kärlek till det finaste
området i Sverige. Under många år gick turen till Siljan och skidsemestern firade vi i Idre Fjäll.
Efter min läkarexamen på Odense Universitet
gick färden till Varberg där jag genomförde ett så
kallat AT Block (18 månader med medicin, kirurgi.
gynekologi och psykologi) för att bli legitimerad läkare. Efter ett vikariat i Bjuv blev nästa steg i den
långa utbildningen ett ST-block på Helsingborgs lasarett, vilket slutligen gav mig kompetens som specialist inom allmänmedicin. Flemming fick snabbt en
fast tjänst som distriktsläkare på Sjöcrona inklusive

tillsyn av sjukhemmet, senare Ruthsgården.
På Sjöcrona blev han arbetskamrat med Britt-Marie Petersson som senare blev hans sköterska. Det
var också Britt-Marie som kom rusande med HD en
morgon 1986 och visade honom annonsen att dr Olle Abrahamsson i Viken gått bort och hans praktik
på Ringvägen var ledig.
Han förvärvade etableringsrätten enligt den nationella taxan och efter en kort tid i Praktikertjänst bildade så han det egna bolaget VIKENLÄKAREN AB.
Bolaget ingår i Primärvården i Skåne, vilket innebär
att du genom Flemming får kontakt med specialistläkare, sjukhus, sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator,
dietist eller vilken annan hjälp som du kan behöva.
Tillgänglighet och service är paradgrenar hos Flemming
Om du är akut sjuk får du tid samma dag, om det är
”halvakut” får du tid någon av de närmaste. Idag är
det Eva Hellman som är sjuksköterska då Britt-Marie
gått i pension. Eva agerar också som en smidig sambandsgeneral. Elegant och alltid vänlig varvar hon
de många telefonsamtalen med provtagningar, samtal med patienterna, tidsbokningar och diverse administrativa sysslor.

Läkaren som
byter land
varje arbetsdag

Eva, som håller i alla
trådar hos vikenläkaren,
i samspråk med en av
patienterna.

Tillgängligheten är något som uppskattas av vikenborna det märks på antalet Vårdcentralpatientkontakter. 2 200 fasta registrerade och 4 000 besök
ger totalt över 6 000 kontakter inklusive sjukintyg,
vaccineringar och telefonsamtal. Inte dåligt att klara
av en sådan arbetsbörda på bara två personer. Cirka 50% av patienterna kommer från Viken, 30% från
Höganäs och 15% från Helsingborg, Laröd och Jonstorp. En patient kommer till och med från Ven!
Flemming följer sina patienter, speciellt de äldre
och de med kroniska sjukdomar, genom regelbundna kontroller en-två gånger per år. Det skapar nära
och förtroendefulla relationer samtidigt som proven
ger klara besked om avvikelser från tidigare prov.
Överhuvudtaget är många av hans patienter äldre
och ofta multisjuka. Flemming uppvaktar varje patient som fyller 80 år med en blomsterbukett och när
han fyllde 60 bjöd han in sina patienter till en mottagning på Ringvägen genom en annons i tidningen.

Min hustru Lisbeth, som är arkitekt på Tillbergs,
pendlar också men vi har tyvärr ingen möjlighet
att samåka. Min familj är min bas: Jacob 20 tog studenten 2012 och jobbar för tillfället som skidlärare i
Geilo, Amalie som går på gymnasiet är mycket kreativt begåvad och Pernille är läkare i Hilleröd men
söker sig kanske till den svenska arbetsmarknaden
liksom sin far.
Förutom min familj betyder arbetet i Viken väldigt mycket, så också vårt hem i Aalsgaarde, med
utsikt mot Viken från balkongen. Favoritplatsen på
sommaren är mitt barndomshem i Kerteminde på
Fyn, med strandläge och praktfull utsikt över Stora
Bält bron.
Det är nog många med mig som hoppas att vår
vikenläkare stannar många år till i byn.
Katarina Trohammar

Pensionering – nej tack!
– Jag har inga planer på att pensionera mig. Jag trivs
utmärkt med livet, kör min bil, läser tidningen på
färjan och köper kanske lite fisk på hemvägen.
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Till minne av
massflykten över Sundet

Årets temautställning på
Vikens Sjöfartsmuseum
riktar sitt fokus mot de
danska judarnas flykt över
Sundet för 70 år sedan.
Inom loppet av några få
höstveckor flydde nästan
8000 människor i alla
åldrar, till tryggheten längs
den svenska kusten. En
lika plötslig som omtumlande upplevelse för såväl
flyende som välkomnande
människor, i bland annat
Viken.

Skånes västkust var tillsammans med skogarna i
Värmland, Dalarna och Jämtland gränsområden till
de av Nazityskland ockuperade områdena i Danmark och Norge. Förutom en kraftfull svensk militär närvaro innebar det också en omfattande ”illegal”
trafik av flyktingar och motståndsmän under hela
kriget. Av rädsla för upptäckt skedde det mesta på
natten då mörkret gav skydd. Men inte utan fara.
Med små båtar utan lanternor var risken för sammanstötningar med andra båtar stor.
Sammanlagt 23 personer omkom i vågorna på sin
väg till friheten i Sverige.
Ett mänskligt mottagande på den svenska sidan
I Sverige gjorde man allt man kunde för att ta emot
flyktingarna. De hade praktiskt taget inte fått med
sig någonting utom kläderna på kroppen. I hast ordnades förläggningar i skolor, vandrarhem och pensionat. Bland de största mottagningsstationerna var
Erik Ruuthskolan i Höganäs och Ramlösa Brunnshotell. Särskilda insatser gjordes av tullare och militärer, som tillsamman med fiskarna var de enda som
fick uppehålla sig i hamnarna.
Legendarisk blev tullchefen Gunnar Nilsson i Höganäs. Tillsammans med hemvärnet, lottorna, sjukvårdspersonal och frivilliga organiserade Gunnar
Nilsson mottagandet i norra delen av Sundet.
Räddningsaktionen blev en stor framgång. Tyskarna fick bara tag i knappt 500 danska judar, som
transporterades till koncentrationslägret Theresienstadt. Av dessa kunde alla utom 52 återvända till
Danmark med de ”vita bussarna” efter kriget.
70-årsminnet uppmärksammas på båda sidor Sundet
Vikens Sjöfartsmuseum har valt att uppmärksamma
de danska judarnas flykt genom en särskild utställning som är öppen från slutet av juni till mitten av
augusti. Om du har egna minnen eller historier från
tiden kontakta mig på telefon 042 912 06 eller
carl-johan.jargenius@telia.com.
Carl-Johan Jargenius
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Med en roddbåt kom dessa
fyra syskon den 6 oktober
1943 över Sundet.
Bilden har vi fått låna från
Frihedsmuséet!

Flyg skånskt med Kullabygdens eget flygbolag.
Med Kullaflyg får du den bästa resan till och från Skåne.
Vi flyger från Ängelholm/Helsingborg till Stockholm/
Bromma, Visby och Mora (vintersäsong). Dessutom
har vi förmodligen världens mest närproducerade
flygplansmat, t ex serverar vi Vikentomater ombord, och
du kan njuta av en kopp färskbryggt Zoégas till maten.
Boka dina biljetter på kullaflyg.se
Vi ses ombord!

Sedan i höstas har
Handelsbanken haft
sitt kontor på
Bygatan i Viken.

Ett led i Handelsbankens koncept att komma närmare sina kunder är att öppna lokala mötesplatser.
Tvärtemot många andra företag väljer Handelsbanken att etablera fler kontor och komma närmare sina
kunder. I Viken finns många hushåll och här bor många
som redan är kund hos Handelsbanken i Höganäs.
Lokala kontoret i Viken är ett av de första i bankens satsning på fler mötesplatser nära kunderna.
– Vi erbjuder allt utom bankfack och kontanthantering. Hos oss får du hjälp och rådgivning
om lån, placeringar, internetbanken och mycket
annat, säger Katja Gabrielson, medarbetare på
Handelsbanken. –Det är både bokade besök och
spontanbesök. Här har vi kunder som vill disku-

FOTO: louise alexén

En mötesplats
nära kunden
tera bolån, hur man ska tänka vid husköp och
försäljning, placeringar eller kanske bara behöver
lite hjälp med sin internetbank. Här har vi även
arrangerat internetutbildningar som varit uppskattade.
Bankkontoret i Viken är öppet måndagar och tisdagar, 17.00-20.00. Privatrådgivare från Höganäskontoret hjälps åt att bemanna mötesplatsen i Viken,
men självklart kan du boka möten här med ”din
egen” privatrådgivare också. När artikeln skrivs så
undersöker banken möjligheterna att ha mötesplatsen öppen även dagtid under sommaren. Öppettiderna kommer att annonseras i fönstret på Bygatan 21.
Louise Alexén

VIKEN I VÅRA HJÄRTAN!
Viken ligger oss extra varmt om hjärtat. När vi grundades
2000 var vi en mäklare här i byn. Idag är vi sex fastighetsmäklare, och vi arbetar efter samma framgångsrika metod
som när vi startade. Vårt löfte är, och har alltid varit, att vara
lite mer engagerade och ge service utöver det vanliga.
Går du i tankar på att sälja och vill ha sålt? Under de senaste
tio åren har vi förmedlat flest villor mellan köpare och säljare
här i Viken. Ring oss, så träffas vi helt förutsättningslöst och
diskuterar hur vi tillsammans kan göra din nästa fastighetsaffär till din bästa! Varmt välkommen.
Vill du se vårt aktuella utbud av bostäder som är till salu?
Besök vår hemsida www.andersjohansson.se
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Johan Jönsson samt trion
som driver Galejan:

Gun-Britt Jönsson

är sedan länge aktiv i Vikens
Hamnförening och har
försett dem med mat både till
midsommarfester och julfester.
I grunden barnskötare men
har servicen i sig, säger de
som känner henne, och det är
många i Viken.

Johanna Danielsson

baristautbildning i London,
därefter barista- och
restaurangerfarenhet från
både Oslo, Helsingör och på
Espresso House i Helsingborg.
Har även arbetat med event,
administration och kundtjänst,
där service är A och O.

Kock – Fredrik Alestam

uppvuxen på Kullahalvön, efter
kockutbildning i Helsingborg
har han skaffat sin erfarenhet
från bl a Rusthållargården i
Arild, Svanshalls Krog, Bonasera
Bonasera i Helsingborg och inte
minst från restauranger i Lyon,
Frankrike.

Galejan är tillbaka!
Från vänster: Johan Jönsson, Gun-Britt Jönsson, Johanna Danielsson och Fredrik Alestam.

Johanna och mamma GunBritt har alltid haft en dröm
om något eget, en liten
restaurang eller kafé, och
när Fredrik kom in i familjen med sin bakgrund som
kock så kom de ett steg
närmare drömmen.
Och vid tillfället då
Galejan blev ledigt och
Hamnföreningen ville ha
in en krog med hamn- och
bykänsla i fastigheten så
tvekade trion aldrig.
Nu skulle Viken få tillbaka sin Galeja som varit
saknad under några år.
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Även Gun-Britts man, Johan också han aktiv i
Hamnföreningen och fiskare i Viken, är i högsta
grad involverad i Galejan. Så småningom med dagsfärsk fisk, när all pappersexercis är på plats.
De har haft öppet sedan Valborg och ser fram
emot en hektisk sommar. Gästerna är välkomna in
på lunch, fika, middag eller bara något att dricka.
– Vi vill ha tillbaka känslan från gamla Galejan,
då det bl a arrangerades gillen av olika slag, förklarar Gun-Britt. Då vet många som bott i Viken länge
vad vi menar.

Vad står på menyn?
– Kvällsmenyn kommer att erbjuda ett par, tre föroch huvudrätter som kompletteras med desserter.
Den kommer att varieras någon gång i veckan så att
du som gäst alltid ska hitta något nytt, berättar Fredrik som är Galejans kock. Dessutom kommer vi att
erbjuda sallader, mackor, kaffe och hembakat och
annat gott att ta med sig ut i båten, till jobbet eller
att avnjuta på kajkanten mitt i hamnlivet.
Med Johannas bakgrund som barista är det självklart att det även finns en kaffemeny så att alla kaffeälskare kan få sin favorit.
– I övrigt kommer det att finnas stående klassiker
som sillmackor, caesarsallad och entrecôte, och jag
är noga med att våra råvaror ska vara så lokalt producerade som möjligt.

Fredrik har goda kontakter med Kullalamm och de
vill gärna få till ett bra samarbete. Både Per i Viken
och Vikentomater kommer vara leverantörer.

När kan man gästa er?
– Varje dag under sommarsäsongen kommer vi att
ha öppet från lunch och finnas kvar till sista gästen
gått. Dock kommer vi låta vår kock att stänga köket
21.00 säger Johanna som kommer att stå för servicen. Under hösten kommer vi att arbeta med bokade event på helgerna.
Sedan får vi se hur efterfrågan blir och så svarar
vi utifrån det.
Det lilla extra
Du som innan lunchen eller middagen har gäster
och behöver en enkel mindre möteslokal är välkommen en trappa upp där Galejan kan erbjuda mötesplats för upp till åtta-tio personer.
Dessutom kommer Hamnföreningen att ha sitt
kontor och servicedisk inne på Galejan och när inte hamnvärdarna är på plats kan Johanna och GunBritt hjälpa till med båtavgifter och dylikt.
Utöver det kommer material från Höganäs Turistbyrå finnas tillgängligt. Naturligtvis kommer du även
att hitta Byaluren här.
Varmt välkommen till Galejan.
				 Louise Alexén

FOto: kjell cronert

Två bagare och en smet…

att det ger en särskild känsla att baka något som har
koppling till lycka och kärlek. Tror jag det – vägen
till en människas hjärta går som bekant via magen.

Byaluren har gjort besök bakom kulisserna på Vikens klassiska konditori som fått nytt styre under
2012. Två år tidigare fick det unga bagarparet sina
gesällbrev. Utbildningen var fullgjord för Marie Jansson och Emil Söderlind. Deras första egna bageri
kom att bli Conditori Öresund och man kan lugnt
säga att de fick händerna fulla från första dagen.
Kanske skulle hyllorna varit mer välfyllda från
starten, brödet tog slut vid lunchtid, men så byggdes
inte heller Rom på en dag.
Hyllor med väldoftande bröd och lockande bakverk
Med nyvunna lärdomar som entreprenörer i brödens
och bakverkens förtrollande värld är Marie och Emil
redo att våga för att vinna. Snart ett år in i satsningen går det också bra för det unga paret, som trots
sin ringa ålder på 22 år har hunnit arbeta ett fleral
år inom näringen. Med brinnande engagemang höjs
temperaturen i såväl butiken som ugnarna.
När jag gjorde besöket ringde ugnarna hela tiden. Pling! Nytt bröd färdigt. Emil rusar iväg gång på
gång och då passar jag på att ställa frågan som bara
måste ställas när man besöker ett konditori.

Ordning och reda
Som vanligt vill journalisten alltid ta ett foto mitt i
produktionen. Så lätt gick inte den gubben. Emil betonar vikten av att följa regler och någon bild mitt i
bageriet blir det inte. Hygien är a och o bland smet,
tråg och ugnar. Istället fångades de unga bagarna
framför sitt livsverk. Vi har att göra med härliga ungdomar, de lovade att jag inte skulle behöva göra en
nytt reportage de närmaste 50 åren.
Byaluren önskar Marie och Emil all lycka på vägen med satsningen på Conditori Öresund. Det är
många som håller tummarna för deras framgång.
Kjell Cronert

Kanelbullar och bröllopstårtor
Marie, vad gillar du bäst? Svaret levereras utan tvekan. Kanelbullar! Sedan kommer Emil tillbaka och
frågan ställs på nytt. Han svarar kanelbullar även
han, så utan tvekan borde det vara en garanti för
fantastiska kanelbullar på Conditori Öresund. Marie älskar annars att baka bröllopstårtor och tycker

FOto: kjell cronert

…är ett gammalt talesätt
som skulle kunna beskriva
eldsjälarna på Conditori
Öresund förutom att här
är det ingen som smiter!
Istället är det full rulle från
arla morgonstund när paret
Marie och Emil knådar
fram den ena godsaken
efter den andra, till glädje
för vikenborna.

Emaljmugg

89:Kan det sägas tydligare?
Knappast – trädgårdsarbete är en livsstil. Precis som böcker.
Välkommen in och botanisera bland alla nyutsprungna spännande
trädgårdstitlar, alltså!

Köpmansgatan 13. Höganäs.
Tel 042-34 01 97. Öppet måndag–fredag 10 –18, lördag 10 –15.
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Till bygdens försvar
Skånelinjen kallades
de dryga tusen värn som
1939-41 byggdes runt
Skånekusten. Mellan Laröd
och Viken finns ett 60-tal.
Ett av de viktigaste var
värn 740 på Strandlyckevägen i Viken. Överbyggnaden är ett stridsvagnstorn
med en 75 mm kanon.
Lars-Olof Strufve tar oss på
en kulturhistorisk resa
Kanontorn från stridsvagn.

På det numera kända Beredskapsmuseet i Djuramåsa finns mycket att lära och se. Däribland flera kustartillerikanoner, varav en hämtad från Viken. I Viken
fanns nämligen fyra lätta kustartillerikanoner, förutom pjäsvärnet som bevakade själva hamnområdet.
Anledningen till denna relativt kraftiga bestyckning
i en liten by, var den så kallade Öresundsspärren,
med fäste i just Viken på den svenska sidan.

Utbildad vid Arméns
Fallskärmsjägarskola och
Kungl Älvsborgs Regemente.
1964 blev Lars-Olof Strufve
reservanställd officer.
Arbetar stundtals som guide
vid Djuramåsa.

Batteri Hälsingborg vårt ”kanonerna i Navarone”
Under andra världskriget förstärktes det svenska försvaret kraftigt med batteri Hälsingborg, vilket byggdes på rekordtid och var färdigt till strid i juni 1940.
I fyra pjäsvärn placerades 15,2 cm Boforskanoner.
Kanonerna nådde med sin räckvidd hela norra inloppet till Öresund.
De kunde effektivt hindra fartyg från passage genom sundet. Ställningen ligger på en långsträckt
högplatå, Djuramåsa sydost Viken, tre kilometer från
kusten. Kanonerna fick namn efter populära flickor
i trakten och kallades Sonja, Britta, Asta och Maja.
Ledningen utövades från sammanställningsplatsen,
som nu är landets enda underjordiska museum.
Batteriets ögon var observationsplatser i Ramlösa, Svanebäck och Strandbaden. Till batteriet hörde
även ett underjordiskt sjukhus med 48 vårdplatser
som byggdes 1941.

Luftvärnskanon på Djuramåsa.
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Hemliga batterier i Viken
Utöver det väldiga batteriet i Djuramåsa och själva ”Öresundsspärren” fanns det hemliga batteriet även i Viken. Värnen låg vid strandområdet
som ingick i Skånelinjen. Från första världskriget
fanns ”Domstensbatteriet” och ännu längre tillbaka
Karl XII:s skansar. De uppräknade objekten hänger ihop. Öresundspärren under andra världskriget
fanns till för att stoppa allierade ubåtar i sundet.
Det var ur neutralitetssynpunkt en märklig historia. Den ”föreslogs” av tyskarna att utföras i samarbete med Sverige. Sverige var mot bakgrund av
erfarenheterna från första världskriget inte tilltalade
av att de allierade trasslade till läget vid Öresund,
varför ”förslaget” accepterades. Det hemliga, väl
maskerade batteriet var grupperat mitt i byn och
skulle bidra till försvaret av spärren.
En svensk tiger teg på den tiden.
Med 1990 kom nya tider och en museidröm föddes
1990 konstaterades att det inte längre förelåg något
militärt behov av batteriet i Djuramåsa. Robotvapnen
hade gjort fasta anläggningar alltför sårbara.
Batteriet avvecklades 24 juli 1991. Hösten 1996
lyckades Johan Andrée att infria sin dröm om att
starta ett museum med inriktning på beredskapsåren
och perioden kring kalla kriget därefter. Beredskapsmuseet invigdes 30 juni 1997. Museet har ett stort
antal minnesvärda objekt som ger färg åt berättelser
från beredskapstiden och kalla krigsperioden.
Hemliga rum som öppnats upp
Många skyddsrum låg längs Skånelinjen. De var så
väl kamouflerade att vikenborna inte visste att två
finns inom synhåll. Skyddsrum för 42 personer finns
exempelvis på vägen mot Döshult från väg 111. Det
andra finns någon kilometer in på Karlsfältsvägen på
höger sida och under sommartid arrangeras guidade
visningar av beredskapsmuseet. Domstensbatteriet
från första världskriget vilar idag nere under snåren
kring den höga masten uppe på backen. 1959 byggdes en helt ny radaranläggning i Laröd. 		
Anläggningen är idag restaurerad och ingår i Beredskapsmuseet. Ett besök på Beredskapsmuseet
bjuder på spännande utställningar i autentisk miljö.
Från taket på kanonen Maja ser man ett par mil i alla väderstreck. Beredskapsmuséet är ett levande museum som förändras kontinuerligt och är väl värt ett
besök.
Lars-Olof Strufve

FOto: sara berger

Bakom kulisserna
på höghusdebatten

Många ställde upp då enkäten skulle delas ut till Vikens alla hushåll. Vissa hann inte ens byta om från arbetskläder. Tre av de aktiva utdelarna,
från vänster på bilden: Bjarne Ringström, Olle Berger och David McBride.

Hösten 2012 kom att
skrivas in i Vikens historieböcker. Kommunens
förslag att bygga sexvåningshus väckte krafter,
utav sällan skådat slag,
till liv. Engagemanget blev
så kraftfullt att förslaget
drogs tillbaka till ritbordet.
Men vad var det egentligen
som hände bakom
kulisserna i detta
”Vikenuppror”?
Byaluren reder ut.

Alla brevlådor i byn fick
besök av utdelarna i
aktionsgruppen.

Den 14 september fick intressegruppen Vikens
Framtid en brännande het fråga framför ögonen.
Istället för att ta ett samlat grepp om utbyggnaden
av ett nytt, tänkt centrum i Viken levererar Höganäs
Kommun brännstoff som skakade om en hel by.
När förslaget till detaljplan med nio sexvåningshus blir känt, väcks känslor till liv. En grupp av 30
vikenbor växer snabbt fram, vars brinnande engagemang nu gav all fokus åt höghusdebatten.
En debatt som steg i temperatur rekordsnabbt, inte minst efter ett, från kommunens sida, misslyckat
stormöte på Hemgården.

97% ansåg att höghus i centrum negativt eller
mycket negativt skulle påverka Vikens karaktär
och 97% ansåg att man skulle behålla karaktären
med en bostadsbebyggelse med 2-våningshus och
96% ansåg att Länsstyrelsen mycket noggrant borde syna ärendet.
Även andra myndigheter samt föreningslivet i Viken
passade på att uttrycka sitt missnöje. Den kraftiga
yttringen fick resultat.

Kommunen ställdes mot väggen
En grupp arrangerade ett möte med kommunalrådet
Peter Kovacs, planchefen och skolchefen. Frågan
Opinionen växte med stormstyrka
gällde förslagets förankring i skolvärlden, transforOmgående genomfördes en namninsamling på nätet matorstationens och Lantmännens läge mm. Som
och 800 personer gav uttryck för sitt missnöje. Det
av en händelse kom höghusfrågan snabbt upp från
var människor som bodde i Viken, ville flytta till Vi- kommunalrådets sida.
ken och som besökte Viken för dess karaktär. Till
Vi fick betryggande besked. Kommunalrådet sädetta undertecknade 1000 personer en protestlista
ger nu att det blir inga höghus förrän vikenborna
som uttryckte sin ovilja. Materialet överlämnades till har sagt sitt! Samtidigt drar exploatören tillbaka dekommunen, med bevakning från massmedier som
taljplanen och kommunen meddelar att planen nu
HD och Sydnytt. Debattartiklarna dök upp en efter
skulle omarbetas.
en under ”Min Mening” i HD och det var byns stora
Andra akten började i glädjens tecken. Till ett
diskussionsämne. Alla ord var inte riktigt snälla. Men möte 26 februari ställde kommunens tjänstemän upp
engagemanget rättframt och äkta.
som aldrig förr – 20 tjänstemän – och ca 100 vikenbor. Tjänstemännen hade hittat alla intresseområden.
Tiden var knapp för replik från byborna
Tiden var knapp, precis som i alla planfrågor. Kom- Områden som faktiskt hittades redan för ca 1,5 år
sedan, då av Vikens Framtid.
munen arbetar i flera år med en fråga men invånarNästa steg blir riktiga fokusgrupper, för de olika
na ska svara inom några veckor. Nu föddes tanken
om en undersökning bland vikenborna. Nästan 2000 områdena, som i sin tur skall ge underlag för nästa
steg – spännande. En sak kan jag lova. Det hade infrågeformulär delades ut och svarsfrekvensen var
te blivit en andra akt om vi vikenbor inte visat vårt
hög. Närmare 70 procent av vikenborna svarade på
engagemang på olika sätt.
enkäten. Svaren talade sitt tydliga språk.
Kjell Cronert
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Fulla segel för WBS
Så här på WBS 50-årsjubileum kan det väl vara på
sin plats med kort klubbhistorik. Många är kanske
nyinflyttade till trakten
eller så unga att de inte
ens var påtänkta när det en
gång begav sig.

WBS aktiviter
året 2013
i sammandrag

Komplett lista på sidan 39

13 april

WBS 50-årsjubileumsfest
Även bilden av klubblokalen Polstjärnan är av naturliga skäl från 60-talet och
färgkvaliteten därefter. Bilden har vi hittad i Bengt Tellströms gömmor.

Wikens Båtselskap startades 1963 av ett gäng
glada båtentusiaster. Antalet fritidsbåtar ökade
stadigt under 1960-talet från att tidigare
varit en ganska sällsynt företeelse. Redan året därpå
arrangerade WBS
sin första kappsegling som
fick namnet
Kullaseglingen. En kappsegling som
därefter skulle bli en
årligt återkommande regatta med Råå-Helsingborg som
medarrangör fram till början av 1990-talet. Under
Kullaseglingens glansdagar samlades ett par hundra
båtar till start utanför Viken.
Kullaseglingen existerar fortfarande men numera i Helsingborgs regi men det är en annan historia.
WBS saknade i sin barndom ett ordentligt klubbhus.
Av Helsingborgs hamn hyrde WBS 1965 in en gammal skonare vid namn Polstjärnan som efter mycket omfattande och mödosam renovering fungerade
som klubbskuta några år framåt. Problemet var att
Polstjärnan läckte som ett såll och krävde ständig
länspumpning så det bar sig inte bättre än att skonaren till allas förvåning en vacker dag stod på hamnens botten.
Parallellt med WBS bildades Vikens Optimistjolleklubb. Båtklubben och jolleklubben var alltså
åtskilda på den tiden. VOK kom att bli en av Sveriges största och mest ansedda jolleklubbar. T.o.m.
vår gamle kung Gustav VI Adolf instiftade ett pris,
Kungens kanna, till en optimistjolletävling i Viken.
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Det dröjde fram till 1986 innan jolleklubben slogs
ihop och blev del av WBS.
1972 fick WBS tillgång till Galejan. En charmig
men ack så rucklig korsvirkeslänga från 1880. Liksom Polstjärnan renoverades huset skickligt med
ideella krafter från entusiastiska medlemmar. Huset
fick namnet Galejan och fungerade som klubblokal
fram till 1990-talet då klubben beslöt att arrendera ut
lokalen till restaurangverksamhet.
Efter ett antal år i olika verksamheter presenteras
nya Galejan nu på annan plats i Byaluren.
I dag, 50 år senare, huserar WBS tack vare ideella
krafter och generösa sponsorer i ett nybyggt klubbhus som vi är mycket stolta över.
Ni är alltid välkomna att titta in!
Vi tackar våra generösa sponsorer som möjliggör
WBS verksamhet
och ser framtiden
an med spänning.
			
Fredrik Rege

20 maj

Premiär för måndagsseglingarna. Alla seglingssugna är välkomna. Samling
vid klubbhuset runt 18:00
på måndagskvällarna.
Håller på till mitten av
september.

25 maj

Vårregattan. Kappsegling
för C55 och kölbåtar.

1 juni

”Prova på dag”. WBS hälsar alla som vill prova på
segling välkomna ner till
hamnen. Både för barn,
ungdom och vuxna.
Seglarskolor V26 – V29

3 augusti

Kullen Cup.
Jollekappsegling.

24 augusti

Kräftseglingen och kräftskiva. Kappsegling under
dagen för kölbåtar med
kräftfest på kvällen för
seglare och medlemmar.

7 september

Cramo Cup. Kappsegling
för C55.

www.engvallmedia.se

Hamnen
får ny
lekplats

Lekredskapen i naturträ
skall smälta in i
omgivningarna och
samtidigt erbjuda många
möjligheter att både klättra
och öva balansen.

Efter många år på planeringsstadiet är det så
dags att sätta spaden i marken för den nya lekplatsen som ska placeras bakom fiskebodarna
vid Vikens hamn. Idag finns det en gunga
och en grillplats på området men nu ska den
utrustas med nya lekredskap och en grillplats.

Bakom den nya lekplatsen står Vikens Kultur- och
Byaförening. Huvudtankarna kring lekplatsen är att
den ska anpassas till områdets storlek och närmiljö.
Just därför kommer det bli ett marint tema med en
båt med rutschkana och klättermöjligheter som blir
huvudnumret. Materialen blir naturträ som både ska
smälta in i naturen men också ska tåla väder och
vind i sin placering nere vid havet.
– Planerna för en ny lekplats i anslutning till
hamnen har funnits några år, men nu ska det äntligen bli av, säger Tuve Nilsson ordförande i Vikens
Kultur- och Byaförening. Han berättar vidare att
lekplatsen också innehåller en Fågelbogunga i trä
(i barnmun populärt kallad Kinagunga), Två motorcyklar att gunga på samt en ny, stor grillplats.

Hornbäck på andra sidan sundet och ville ha naturträ och mycket lekvärde utan att lekplatsen
blir för stor. Jag har själv barn och vet hur viktigt
det är att det finns något för hela familjen och att
man ska kunna sitta ner och umgås medan barnen leker. Dessutom har vår vackra hamn mycket
annat att erbjuda!
Pernilla Ringström

– Vi vill att det ska bli en liten mötesplats i anslutning till hamnen, dit familjer kan gå och grilla
och barnen kan leka, säger Sara Berger som varit med och engagerat sig i utformningen kring
lekplatsen. –Vi hämtade mycket inspiration från
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Så var den äntligen
klar! Vikens kyrkas tillbyggnad, Skeppet.
Det formella beslutet att
uppföra denna byggnad
togs i mars 2012.

Den aktuella diskussionen hade då pågått i ca tio
år och placeringen och utformningen hade vandrat
från ena sidan av kyrkan till den andra, med eller
utan källare och ska hela sanningen fram så pratades det redan 1826 om en tillbyggnad. Så när den
blev något försenad så kunde det konstateras att förseningen var marginell i förhållande till de första diskussionerna 1826, när beslutet väl var fattat.
Det kan låta tjatigt att upprepa lite om bakgrunden,
men är på något sätt på sin plats. Utan sjökapten Albert Peterssons och hans hustru Ida Peterssons familjefond hade tillbyggnaden sannolikt inte blivit
verklighet. Donationen som 1977 var på en miljon,
var när beslutet togs ca 25 miljoner. Då hade man
redan delat ut ca 13 miljoner till olika ändamål och
dessutom till staten betalat fem miljoner i skatt. Nog
om detta.
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Skeppet och arkitekten
Arkitekten Erik Wikerstål är expert på att sammanföra kulturhistoria med nyskapande. Under sina 35
år som arkitekt har merparten av åren lagts vid att
bevara och utveckla kulturhistoriska byggnader som
slott och kyrkor. Flertalet projekt handlar om kyrkorenoveringar i Kullabygden och Helsingborgsområdet, men också nybyggnationer i kulturhistoriska
värdefulla byggnader. Nämnas kan bl a Kalmar Slott
och Borgholms Slott.
Bland alla projekten i Sverige har Erik också gjort
stora insatser för Viken och Vikens kyrka, han bor
också här i byn sedan 25 år. Han var arkitekt för
kyrkans renovering på 90-talet, då bl a brädtaket
togs fram, och nu senast tillbyggnaden, eller Skeppet som den nya delen av kyrkan kallas.

samtliga bilder: Pernilla ringström

Ett skepp till glädje för alla

Arkitekt Wikerstål och
fondstyrelsens ordförande
Stig Nilsson invigde,
Kullabygdens kammarkör
tog ton och församligsborna
minglade bland ostpinnar
och vin.

Idén med Skeppet
Idén är att Skeppet upplevelsemässigt skall vara en
del av kyrkan och takets beläggning av träspån är
densamma som på kyrktornet. Men tanken är också
att byggnaden skall upplevas som en separat enhet,
uppförd av fyra väggelement i vitbetong och skiljd
från kyrkan genom en glasgång. Ett komplicerat
projekt i form av en kvadrat, diagonalt placerad mot
långhuset och kluven av glas. Tillbyggnadens sakrala gestaltning förstärks av att dess taknock dessutom
löper diagonalt över kvadraten, likt mitran, en kyrklig huvudbonad. Varje detalj är genomtänkt till såväl
funktion som skönhet, inget är lämnat åt slumpen.
Skeppet är inte bara en praktisk byggnad utan också
ett konstverk för hela Viken.

Påskdagen och glädjen var dubbel
Påskdagen är en glädjens dag under kyrkoåret. I år
engagerade sig många i en gudstjänst som leddes
av kontraktsprosten i Luggude kontrakt och tillika
kyrkoherde i Höganäs pastorat, Ola Pålsson, men
nästan alla som arbetar i Vikens församling gjorde
dagen oförglömlig. Gudstjänsten avslutades med
möjligheten att ”känna på Skeppet” prata med
Erik Wikerstål, njuta av något att dricka och smaka på några snittar. Nu finns det där, Skeppet, som
skapar många möjligheter för mindre sällskap oavsett det handlar om dop eller bröllop, men till vardags också en plats för att samlas och prata om det
man vill prata om och ett naturligt sätt att mötas för
församlingsbor, förtroendevalda och personal, som
kommer att betyda mycket.
Kjell Cronert
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samtliga bilder: Pernilla ringström

Vandra med kyrkan

Vi lever i ett stressat
samhälle med allt högre
tempo. Mycket ska hinnas
med, inte minst på helgen.
Alternativ till söndagsgudstjänsten kan därför
vara den enkla, meditativa
veckomässan i kyrkan på
torsdagkvällar, eller vandringsmässan som utgår
från kapellet på tisdagförmiddagar.

Just vandringsmässan har återkommit varje vecka i
drygt ett år och deltagarna har idogt trotsat ur och
skur, sol och regn.
– Fast oftast är det faktiskt fint väder just den timmen vi vandrar, konstaterar initiativtagaren kyrkoherde Krister Tholin.
Mässorna är upplagda så att man samlas och får ett
ord eller en mening att fundera över på vägen. Därefter vandrar deltagarna söderut längs stranden.
Några går tillsammans, andra går själva. Man kan gå
under tystnad eller i samtal.
– Det är bra att man kan välja väg efter dagsform, tycker Ingalill Stigborn, som promenerat
sträckan i åratal. Hon fortsätter: – Några väljer att
gå nere i sanden, andra på heden. Och några går
uppe på vägen där underlaget är bättre.
Några som gärna återkommer är Tord och Ulla-Britta Holmstedt. De är förvisso vana vandrare längs Vikens stränder, men tycker ändå att vandringen på
tisdagarna har en annan dimension.
– Dagens ledord, att man får något specifikt att
fundera över, säger Tord.
– Och så känns det så välkomnande med alla ljusen när vi kommer tillbaka, tycker Ulla-Britta.
Efter en knapp timme i friska luften återsamlas man
i kapellet. Här är det som en bit strand har fått följa
med in. Stenar, snäckor och fina strandfynd pyntar
ljusbärare och altare. Ofta ansluter ytterligare någon som valt att inte promenera. Men i mässan deltar alla, så mycket eller så lite man vill. Ordningen
är återkommande och igenkänningen stor. ”Möt mig
nu som den jag är, håll mitt hjärta nära dig, gör mig
till den jag ska bli och lev i mig.” Psalm 767 sjunger
sig nästan själv.
Ansiktet strålar på den lilla damen som griper
min jackärm efter mässan.
– Det här är bra. Det behövs mötesplatser på dagtid här i byn. Många äldre sitter ensamma hemma, men här kan alla vara med, säger hon och ler.
Pernilla Ringström
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Uppslaget är ett samarbete mellan Byaluren och

DET
GLÖMDA
VALET

Vad händer
bakom
kulisserna
i Vikens
församling?
Gilla oss på Facebook så
får du veta!

”Varför bry sig om att rösta i kyrkovalet?
Kyrkan sköter väl sig själv, det har den väl alltid gjort?”
Kyrkovalet kallas ibland det glömda valet. Valdeltagandet på riksnivå visar inga pigga siffror, men i
Vikens församling har det historiskt sett bättre ut. Vikenborna uppskattar sin kyrka – en kyrka som vill
vara i tiden och dela vardag och fest, glädje och sorg.
Att just DU går och röstar i kyrkovalet den 15
september spelar extra stor roll. Fr o m 1 januari
2012 kommer Vikens och Väsbys respektive församling nämligen att ingå i nybildade Kulla pastorat,
som då även omfattar Farhult-Jonstorps församling.
Organisatoriskt innebär det att församlingsbor från
samtliga dessa församlingar får mandat i det övergripande kyrkorådet. Ju fler som röstar i respektive församling, desto fler mandat.
Vill du att vikenbor fortsatt ska ha inflytande över
Vikens församling och kyrka, är det därför viktigt att
du går och lägger din röst i Kyrkstugan den 15 september.
Pernilla Ringström

Läs av QR-koden med
din smartphone och gilla
oss direkt!

Satsa på din
tennis i sommar
Boka in sommarens tennishändelser i kalendern. Från maj till september är våra tre banor öppna och du
är varmt välkommen, oavsett om du är nybörjare eller
Och glöm inte anmäla dig till VTK:s populära
blivande klubbmästare. Eller kom förbi på en fika i vårt
tennisskola, i år utökad till hela 6 veckor.
trevliga klubbhus som är bemannat hela sommaren.

I sommar kan du:
Spela tennis till justa priser på våra tre grusbanor
Delta i majträning och spontantennis
Delta i Juni-Cupen 8 juni
Delta i tennisskola vecka 26–31, nu 6 veckor!
Delta i Klubbmästerskapet 4–10 augusti
Följa vad som händer i VTK på Facebook

Bli medlem och lös ett säsongskort
med fri spelrätt hela utesäsongen.
Upptäck VTK:s nya hemsida www.vikenstk.se där du anmäler dig till tennisskola och enkelt bokar och betalar strötimmar.
VTK annons Byaluren.indd 1
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Gott ska det smaka och man behöver inte ha en
tjock plånbok eller vara klädd i smoking för att platsa. Alla är välkomna. Hellre fullt än dyrt är Andreas
Lundhs valspråk.
– Vi blev med Barbord mer eller mindre, berättar
Andreas och vi hade ingen aning om att det skulle bli så uppskattat, men det sporrar oss förstås
att vässa menyn, servicen och att utveckla nya erbjudanden.Vi har många stamgäster som kommer tre, fyra gånger i veckan så det känns viktigt
att det skall finns fler och nya rätter att välja på i
sommar.

Det är andra året för
Andreas och Jeanette
Lundh och de är verkligen
taggade efter förra sommarens succé och fulla
av idéer för att göra den
kommande säsongen än
mer fylld av gastronomiska
upplevelser på flera nivåer
– från de enkla till de lite
mer avancerade, men aldrig komplicerade, rätterna.

Andreas har en imponerande karriär
Ingen kan tvivla på att Andreas kan det här med
mat. Han är utbildad kock och har jobbat på ett antal stjärnkrogar som Petri Pumpa i Lund, Gastro,
Kattegatt i Torekov och år 2000 blev han nummer
tre i tävlingen Årets Kock.
Efter några år i Stockholm beslöt paret sig att
öppna Gastronomibutiken på Tågaborg år 2001.
Butiken kommer nu att säljas då Andreas kommer
att satsa helt på sitt begynnande krogimperium.
Katarina Trohammar

– Barn är mer än välkomna hos oss och vi har alltid rätter på menyn som barn gillar. Vi vill se en
härlig blandning av gäster från barnfamiljer och
seglare, till paret som firar en högtidsdag.
För barnen finns det många tankar: redan nu erbjuder Barbord flytvästar så att barnen kan fiska krabbor säkert och i år planeras en krabbfisketävling.
Liv i luckan
Kioskluckan som finns i byggnaden kommer att
öppnas efter inre ombyggnad och därifrån kommer kunderna att kunna köpa en macka med stekt
strömming eller en god korv i bröd. Inspirationskällan är piren i Kivik. Enkelt, snabbt och prisvärt.
Samköp gynnar ekonomien
Då Andreas nu tagit över Pålsjö krog i Helsingborg
finns det stora möjligheter till samköp som kommer
att gynna ekonomin för båda restauranterna. Både
Pålsjö krog och Barbord har en tydlig sommarsäsong men då Barbord stänger för vintern kommer
Pålsjö krog att hålla öppet.
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Välkommen in i Barbords härliga ljusflöde.

FOTO:Henrik Bodin

Ett härligt sommartecken

Att nattvandra är att bry sig
Sedan nystarten i
slutet av januari har
Nattvandrarna idogt
promenerat Vikens
gator varje fredagskväll.
Byaluren gick med en
runda för att få veta mer.

Pontus Gäbel, Ingemar
Bengtsson och Dag
Ståleker är några av byns
Nattvandrare.

Vi utgår från Vikenskolans fritidsgård vid 21-tiden
en kylig vårkväll i början av mars. Inne på Gården
är stämningen hög men utomhus väntas inte mycket
action. Säsongen för uteaktiviteter ligger ännu framför oss, men fester kan förstås förekomma ändå.
Tanken med Nattvandrarna är att ge en dämpande
effekt på oroligheter och bus som kan uppstå i vuxnas frånvaro. Vandrarna vill vara en extra resurs som
bryr sig och ställer upp för ungdomar. Och att detta
uppskattas märks på den positiva nyfikenheten som
uppstår så snart de röda jackorna åker på.
Det är en blandad trio veteraner och nybörjare
som styr kosan mot Svanebäck. Ingemar Bengtsson
är äldst och har en vuxen dotter.
– Jag var med tidigare. Om det blir stor uppslutning kanske jag hoppar av sen, men om det behövs fortsätter jag gärna. Det är ju skönt att röra
på sig så man inte fastnar i tv-soffan, säger han
med glimten i ögat.
Dag Ståleker, eldsjäl inom VIK och Pontus Gäbel,
engagerad inom ungdomssimning, har jämnåriga
barn. För Pontus del är det premiärvandring men redan nu har han bestämt sig för att ställa upp ytterligare ett antal gånger under året.
– Det är nu man ska satsa på barnen, förklarar
han sitt engagemang. Ett aktivt idrottsliv och närvarande föräldrar skapar färre tillfällen att råka
ut för tråkigheter, menar han.

Vi traskar på och lyssnar efter röster i de stilla kvarteren. Stjärnhimlen är fantastisk och den lätta vinden
biter krispigt kallt i kinderna. Trion skojar om att jag
hade tur som följde med just ikväll. Inte lika kul att
vandra i regn och rusk.
Vi passerar busshållsplatserna några gånger och
Ingemar berättar att Nattvandrarna i sina röda jackor
åker gratis. Det har hänt att man tagit bussen in till
Knutpunkten och följt med tillbaka till Höganäs.
Så tar vi även en runda i hamnen
Här är mörkt och tyst, sånär som på en ung poet
som dragit sig undan till piren för att repetera i lugn
och ro. På väg tillbaka till Gården pekar Dag ut buskaget nedanför trafikljusen, vilket var populärt bland
de unga för en tid sedan. Och forten på strandheden, där sorlet från grillfester snart ska ljuda, kurar
som sammetssvarta troll mot den blanka vattenytan.
Strax efter 23 möter vi en del föräldrar som
hämtat sina ungdomar på Gården. Vi snackar lite.
Idrottspapporna tycks känna alla. Konstaterar att
det varit lugna gatan ikväll, men långhelger, lov och
midsommar ligger bara några månader bort, så snart
får after work på den lokala tavernan konkurrens.
Trots det går Nattvandrarna numera varje fredagskväll.

Dags att sälja?
Du som vill följa med får gärna anmäla intresse
Då
vet vi hur.
till
viken@nattvandring.nu.

Text & bild: Pernilla Ringström

Funderar du på att sälja? Vi har byggt upp branschens största
kundregister där vi har koll på alla potentiella köpare, över
hela landet. Köpare som anmält intresse för ett visst område.
Som gillar en viss typ av bostad. Eller som varit på visningar i
närheten av dig.
Dessutom har vi en webbplats med över en halv miljon unika
besökare i veckan. Och så förstås; den dagliga kontakten med
de som vill byta bostad.
DetDags
här ochatt
mycket
mer leder till att vi vet var dina köpare
sälja?
finns. Det här leder också till en bättre affär för dig. Och det är
Då vet vi hur.
ju det som är det viktigaste i slutänden. Välkommen in så ska vi
Funderar du på att sälja? Vi har byggt upp branschens största
berätta
hur.
merköpare,
påöver
svenskfast.se
kundregister där
vi har Eller
koll på allaläs
potentiella

Vi har köpare från hela landet.
Flertalet vill ﬂytta till Viken.
Kontakta oss på 042-36 22 90
hela landet. Köpare som anmält intresse för ett visst område.
Som gillar en viss typ av bostad. Eller som varit på visningar i
närheten av dig.
Dessutom har vi en webbplats med över en halv miljon unika
besökare i veckan. Och så förstås; den dagliga kontakten med
de som vill byta bostad.
Det här och mycket mer leder till att vi vet var dina köpare
finns. Det här leder också till en bättre affär för dig. Och det är
ju det som är det viktigaste i slutänden. Välkommen in så ska vi
berätta hur. Eller läs mer på svenskfast.se
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Vad är din bästa
sommarmat?

Ingrid Fredriksson:

– Nu tänker jag en varm skön sommardag,
då är bästa sommarmaten en fräsch och
matig sallad med mycket olika grönsaker
och kanske fetaost i. Eller varför inte gazpacho som min man lagar. Den är fantastiskt god.

Peter Helperin:

– Jag äter gärna en ljummen potatissallad
på nypotatis, kapris, parmesanost, ruccola, rödlök, olja, senap och balsamvinäger.
Gärna tillsammans med grillad kyckling
och givetvis Per i Vikens Chorizo, om man
nu ska vara lite lokalpatriotisk.

IKEN
VARVET

Ett lopp för alla

Lördagen den 3 augusti är det dags för den första upplagan av VikenVarvet.
Loppet är indelat i 3 klasser: VikenVarvet 1
mil, VikenVarvet 5 km samt Lilla VikenVarvet 2 km för barn 7-13 år.
VikenVarvet är ett lopp för alla och passar utmärkt för såväl elitlöpare som motionärer och nybörjare, tjejer, killar, gamla
och unga. Alla är välkomna att delta oavsett tränings- och ambitionsnivå.
Springa fort, lunka eller gå spelar ingen roll. Det viktigaste är att man vill ha en
härlig dag i Viken och samtidigt stödja det
välgörenhetsprojekt som allt överskott går
till. (Vilket vet vi ännu inte.)
VikenVarvet går av stapeln samma helg
som Vikenfesten, en årlig tradition med
marknad och många andra festligheter.
VikenVarvets banor kommer att gå på på
löpvänliga vägar runt Viken.
Starten för VikenVarvet går 11.00 på lördagen den 3 augusti 2013. Startplats blir
förmodligen vid Sans&Balans för slingorna
10 och 5 km samt för 7-13 år bakom Sjöfartsmuseet där, preliminärt, även målet för
samtliga lopp kommer att ligga. Före start
värmer vi upp tillsammans under ledning
av instruktörer från San&Balans.
VikenVarvets vätskestationer och sjukvård
Under loppet kommer det att finnas
vätskestationer där du kan fylla på med
vatten eller sportdryck. Givetvis finns det
även vätska att få vid målet. Längs banan
finns det funktionärer som kommer att
peppa dig att ge det lilla extra.

Det kommer att finnas sjukvårdspersonal på plats under loppet. Observera att
deltagande i VikenVarvet sker under eget
ansvar.
Anmälan till VikenVarvet gör du senast
den 5 juli 2013. Anmälan görs till:
info@sansochbalans.se
Startavgiften är 100 kronor för vuxna
och 50 kr för barn och ungdomar mellan
7-13 år. Allt överskott går oavkortat till välgörenhetsprojektet. I priset ingår nummerlapp, diplom, T-shirt med symbolen för
VikenVarvet som du ser ovan samt chans
att vinna fina priser från våra sponsorer.
Alla som fullföljer loppet och tar sig i mål
får VikenVarvets specialdesignade diplom
samt deltar i utlottningen av ett årskort på
Sans&Balans till ett värde av 7 080 kr.
Specialpriser till de tre främsta manliga
respektive kvinnliga löparna i alla lopp.
VikenVarvet arrangeras av Sans & Balans, Vikens lokala träningsstudio. Så häng
med på loppet, så gör vi något bra tillsammans samtidigt som vi har en härlig dag i
Viken!
Mer detaljerade fakta inför loppet kommer senare att finnas på Sans&Balans
hemsida, www.sansochbalans.se.
Carin Jönsson

VKB erbjuder nytt elavtal 2014-2016

Marika Landbring:
– Min bästa sommarmat är jordgubbar
precis som de är.
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Design vikenvarvet: clasgöran Strömgren

VIKEN3:AN

Nu är det dags för förnyelse av elavtalet
för medlemmar i Vikens Kultur- och Byaförening. Under de senaste tre åren har
elavtalet (poolavtalet) gett lägre priser jämfört med Öresundskrafts Fastpris men något högre pris än vid helt rörligt elpris.
Detta efter en skarpt fallande pristrend
för el pga av höga vattenstånd, starkare
krona, billligare kol, billigare utsläppsrätter, kärnkraft i god produktion och en fallande efterfrågan på el från industrin. VKB
erbjuds nu att teckna ett ramavtal för sina

medlemmar med Ö-kraft under perioden
2014-2016. Detta kommer att ske under
tredje kvartalet. Varje hushåll får ett avtalsformulär hemskickat i november.
Det är ett Pool-el-avtal, exakt likadant
som de tre senaste åren. Med avtalet får
medlemmarna en jämnare prisnivå. Priset sätts månad för månad och kan avläsas
på VKB hemsida, sedan 2008. Årsavgiften
till Ö-kraft är bortförhandlad och avtalet är
bindande.
Tuve Nilsson

PÅ GÅNG I VIKEN

WIKENS BÅTSELKAP KALENDER
Dag April
27 Sjösättning 1
Dag Maj
11 Fixar-dag
11 Sjösättning 2
11 Invigning av Sjöboden
20 18.00 Premiär måndags-segling
24 Sponsorsegling
25 Vårregatta och GP-segling
27 18:00 Måndags-segling
Dag Juni
03 18:00 Måndags-segling
10 18:00 Måndags-segling
15 18:00 Eskader
17 18:00 Måndags-segling
24 18:00 Måndags-segling
Dag Juli
01 18:00 Måndags-segling
08 18:00 Måndags-segling
12 Eskader
15 18:00 Måndags-segling
22 18:00 Måndags-segling
29 18:00 Måndags-segling
Dag Augusti
03 VikenWeekend/ Kullencup*
Se separat program
05 18:00 Måndags-segling
12 18:00 Måndags-segling
19 18:00 Måndags-segling
24 Kräftsegling
26 18:00 Måndags-segling
Dag September
02 18:00 Måndags-segling
09 18:00 Måndags-segling
16 18:00 Måndags-segling
28 Avslutning Matchrace med C55
Båtupptagning 1
Båtupptagning 2
*WBS aktiviteter Viken Weekend/Kullen Cup
09-16 Öppet hus i den nya klubblokalen.
Där erbjuder vi lotteri med fina priser,
servering av kaffe, läsk, bullar och glass
till en förmånlig penning.
10-13 Gemomförs en deltävling av Kullen Cup,
en spännande optimistjollesegling för
gröna seglare. Prisutdelning kommer att
ske på stora scenen ca. kl.14.00
13-15 Gratis prova på segling med våra trevliga C55:or. Anmälan tas emot i klubbhuset och seglingen utgår i från träbryggan (nr. 19 på Vikenfestens karta).
15-17 Gubbe/gummasegling. En spektakulär
segling i alla dess former! Givetvis gratis!
Anmälan tas emot i klubbhuset och seglingen utgår ifrån slipen (nr. 10 på Vi
kenfestens karta).

VIKENS FÖRETAGARFÖRENING
Dag Vi träffas på Hamnkrogen
14/5 12.00 Tisdag
13/6 12.00 Onsdag
22/8 12.00 Torsdag
17/9 12.00 Tisdag
23/10 12.00 Onsdag
21/11 12.00 Torsdag
Medlemmar och medföljande gäster
är välkomna.

Dag
04
06
08
09
13
18
19
25
26
27
29
30
Dag
01
08
09
10
12
17
19
25
Dag
02
10
12
17
18
19
24
26
Dag
01
02
07
09
14
16
21
23
29
30
Dag
06
08
14
Dag
09
11

Dag
05
19
23
Dag
23
Dag
4
7
11
16
18
25
30
Dag
13
Dag
15

VIKENS IK KALENDER
Maj
14:00 Sen. Grevie GIK, H, div 5
19:00 Sen. Vejby IF, B, HR div 3 NV A.
19:00 Sen. Förslövs IF, B, div 5 NV
00:00 F01-02, Coop-cupen F01, Ödåkra
00:00 F01-02, Coop-cupen F02, Ödåkra
18:30 - 22:00 Styrelsemöte, Vikvalla
19:00 Sen. V Karups IF, H, div 3 NV A
14:00 Sen. Brunnby FF, H, div 5 NV
14:00 Sen. Brunnby FF, B, div 3 NV A
14:00 Sen. Bjuvstorp FF, B, div 5 NV
13:00 - ca 17:00 Loppis, VIKVALLA
14.00 Auktion VIKVALLA
19:00 Sen. Grevie GIK, H, div.3 NV A
19:00 Sen. Hbg Östra IF, H, div 5 NV
19:00 Sen. FC Örkelljun. B, div 3 NV A
Juni
14:00 Sen. FC Örkelljunga, B, div 5 NV
14:00 Sen. Ödåkra IF, H, div 5 NV
13:00 Sen. IF Salamis, B, div.3 NV A
18:30 - 22:00 Styrelsemöte, Vikvalla
19:00 Sen. IF Salamis, B, div 5 NV
19:00 Sen. Förslövs IF, H, div 3 NV A
19:00 Sen. Vedby-Rönne IF, B, div 5 NV
19:00 Sen. Vejbyslätts IF, H, div 5 NV
Augusti
P01-02 Intresseanmälan, Eskilscupen
15:00 Sen. IFK Rössjöholm, B, div 5 NV
19:00 Sen. Billesh GIF, H, div.3 NV A
14:00 Sen. Grevie GIK, B, div 5 NV
16:00 Sen. IFK Rössjöh. B, div.3 NV A
18:30 - 22:00 Styrelsemöte, Vikvalla
14:00 Sen. Förslövs IF, H, div 5 NV
19:00 Sen. Vejby IF, H, div.3 NV A
September
13:00 Sen. Brunnby FF, B, div 5 NV
19:00 Sen. V Karups IF, B, div.3 NV A
14:00 Sen. Bjuvstorps FF, H, div 5 NV
18:30 - 22:00 Styrelsemöte, Vikvalla
19:00 Sen. Brunnby FF, H, div 3 NV A
15:00 Sen. Hbg Östra IF, B, div 5 NV
19:00 Sen. Grevie GIK, B, div 3 NV A
14:00 Sen. FC Örkelju H, div 5 NV
19:00 Sen. FC Örkellju. H, div 3 NV A
14:00 Sen. Ödåkra IF, B, div 5 NV
19:00 Sen. IF Salamis, H, div 3 NV A
Oktober
13:00 Sen. IF Salamis, H, div 5 NV
19:00 Sen. Förslövs IF, B, div 3 NV A
18:30 - 22:00 Styrelsemöte, Vikvalla
November
09:00-12:00 Höststädning av Vikvalla
18:30 Styrelsemöte, Vikvalla
Kyrkans Kalender
Gudstjänst/mässa
Söndagar i kyrkan 11.00
Tisdagar i kapellet 11.00
Maj
11.00 Konfirmation Wild and Holy
11.00 Familjegudstjänst,
terminsavslutning
18.30 Barnens vårkonsert
Juni
11.00 Friluftsgudstjänst
Juli
19.00 Kvällsmässa i kapellet
11.00 Konfirmation Soft and Holy
19.00 Kvällsmässa i kapellet
20.00 Sommarmusik
19.00 Kvällsmässa i kapellet
19.00 Kvällsmässa i kapellet
20.00 Sommarmusik
Augusti
20.00 Sommarmusik
September
11-15 & 18-20 Kyrkoval,
vallokal Kyrkstugan

VIKENS TENNISKLUBB KALENDER
Dag April
13 Vårrustning av tennisbanorna
Vi samlas för att snygga till anläggningen
och göra banorna i ordning för spel. Alla
medlemmar välkomna! Tidpunkt 10.00.
Dag Maj
01 Banorna öppnar för spel
Bokningssystemet öppnar. Tills dess är det
först till banan som gäller. Medlemsavgift
ska vara erlagd.
Damtennisen startar
På onsdagar blir det damtennis.
02 A-lagsträningen startar
På torsdagar kommer A-laget att träna.
04 Majträning
Träning mellan 09.00–13.00 på lördagar.
07 Spontantennisen startar
Spontantennisen pågår under hela maj på
tisdagar. Då blir det fritt spel med bl.a.
sparring för de som dyker upp.
?? Seniorlag herrar spelar Skåneserien
Seniorlaget spelar 4-5 matcher under maj.
?? Seniorlag damer spelar Skåneserien
Seniorlag spelar 4-5 matcher under maj.
15 Bokningssystemet på internet öppnar
Länken finns på hemsidan.
18 Tenniskiosken öppnar
På helger fr.o.m. 18/5. Dagl. fr.o.m. 10/6
Dag Juni
08 Juni-Cupen
Anmälan görs på hemsidan
24 Tennisskola vecka 26 (24-28 juni)
Vår populära tennisskola kör igång med
den första av sex veckor. Anmäl: 9 juni.
Dag Juli
01 Tennisskola vecka 27 (1-5 juli)
Sista anmälningsdag: 16 juni.
08 Tennisskola vecka 28 (8-12 juli)
Sista anmälningsdag: 23 juni.
15 Tennisskola vecka 29 (15-19 juli)
Sista anmälningsdag: 30 juni.
22 Tennisskola vecka 30 (22-26 juli)
Sista anmälningsdag: 8 juli.
29 Tennisskola vecka 31(29-2 augusti)
Sista anmälningsdag: 15 juli.
Dag Augusti
04 Klubbmästerskap (4-10 augusti)
Dag September
15 Bokningssystemet på internet stänger
Dag Oktober
18 Banorna stänger
19 Städning av klubben
Med reservation för ev. ändringar.
Komplett kalender finns på hemsidan

Vinnare i
krysset #37
Följande personer är lyckliga
vinnare av en presentkartong från
Per i Viken och en visning av
verksamheten av Claes Persson.
Michael Stigborn
Niagaravägen 2
263 61 Viken
Barbro Roslund
Svanebäcksvägen 24
263 62 Viken
Maja Andersson
Valborgs Guda 11
263 61 Viken
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Hej Vikenbor!
Vid årsmötet i början av mars blev styrelsen åter fulltalig i och med att Karin Ullström och Anders Forsgren valdes in.
Öresundskraft redogjorde för bakgrunden till elpriserna och önskade VKB välkommen att teckna nytt Poolavtal i tre år
från kommande årsskifte. Med övriga Byaföreningar i Kullabygden undersöker vi
vilka alternativ som finns på marknaden
men hittills har det inte kommit fram något
bättre än det Öresundskraft erbjuder.
På årsmötet informerades om de projekt
som pågår och då alla inte läser protokollet får ni en sammanfattning här.
Hamnföreningen bygger om ”Galejan”
till bistro och hamnkontor och VKB har
beslutat bidra med materialet till den nya
verandan.
Lekplatsen bakom hamnkontoret behöver moderniseras och i samråd med ett antal barnfamiljer och Hamnföreningen har
vi hittat ett lekredskap i form av en båt, en
stor gunga och några små. Kommunen har
tidigare lovat stå för installation men det
måste gå via en ansökan om bidrag från
”grön kvalitetsturism”. VKB står för inköpskostnaden.
Ombyggnaden av gamla 111an skall
äntligen påbörjas. Steg ett är en rondell i
korsningen med Prästavägen och därmed
kan vägen i sin helhet övertas från Trafikverket. Vi ser också fram emot att rondellen vid södra infarten bli klar.

Förslaget till utsmyckning av södra rondellen.
Föreningen Vikens BastuBadare skall under sommaren få överta bastun vid Kvickbadet från kommunen. Den skall placeras
vid Grähsa brygga. Årsmöte kommer att
hållas under senvåren och vikenborna hälsas som medlemmar och sponsorer. Information kommer att läggas ut på www.
vikensbastubadare.se/VBB. Föreningen har
ännu inte fått klart med den tilltänkte hu-

vudsponsorn och har önskat låna av VKB,
så att bygget inte blir försenat. Kalkylen
ligger strax under 100 000 kr och VHF och
VFF ställer upp och delar risken.
Valborg har redan firats och jag hoppas
vädret tillät att brasan fick tändas.
Nationaldagen firas på traditionellt sätt
med Husarsextetten, Cecilia Alling kvartett
och tal av Björn Landfeldt.
Vikenfestens preliminära program finns
bifogat och kommer att ha ungefär samma
omfattning som förra året. Tyvärr har de
bistra ekonomiska tiderna medfört att ett
antal sponsorer inte har möjlighet att stötta
festen i år, så den förlustgaranti som VKB
och VHF ställt ut kommer att behövas.
Festkommitten har fått ett erbjudande
från Sofiero att köpa 15 marknadsstånd,
samma som hyrs varje år, och det innebär
på sikt minskade kostnader. Det blir en
gemensam resurs för alla föreningar men
VKB tar den största kostnaden. Förvaring
sker i en lada på Karlfältsvägen.
Det pågår förhandlingar med kommunen dels om ett nyttjandeavtal för den
mark badhytterna står på och dels angående möjligheten att återuppföra de två
badhytter som föll sönder under adventsstormen 2011.
Kommunen inbjöd till samtal om Vikens
framtid i fd Bäckaskolans matsal i slutet av
februari. Det var upplagt med åtta gruppbord med olika teman. Det hela blev lite
kaotiskt men ett resultat blev att VHF, VKB
och kommunens landskapsarkitekt skall träffas och hitta ett sätt att göra miljön runt hamnen publikvänligare med bänkar, växter mm.
Lisas brygga lades ut i april och trappan
till stenbryggan läggs ut runt 15 maj. Flottarna kommer ut när badtemperaturen nått
18 grader.
Det behövs villiga händer till det praktiska arbetet höst och vår och kreativa
hjärnor året om. Man behöver inte sitta
i styrelsen för att vara aktiv, det finns ett
flertal kommittéer, som söker förstärkning.
Gå in på VKB hemsida och se om du
känner någon i styrelsen, så kan du få lite
inblick i VKB:s arbete.
Väl mött på byn!
Tuve Nilsson

Nya ledamöter i VKB:s styrelse

Ordförande.

Sekreterare: Karin Ullström

Grundstensgat. 19, 073-973 80 72

Kassör: Agneta Edwardson

Möllarev. 3E, 0739 79 08 13

Ledamöter: Catharina Bodin

Ringvägen 62, 073 34 30 00

Anders Forsgren

Bovetevägen 21, 23 74 66

Suppleanter: Marianne Nilsson

Lingonvägen 6, 23 76 03

Olof Engvall

Kalvlyckevägen 3, 13 30 46

Hemsida: www.vikensbyaforening.se

Stiftelserepresentanter
Skeppargården: Ann-Britt Strufve

Åldermansv. 26, 23 72 38

Sophiamöllan: Stig Elversson

Nytäppevägen 1, 22 40 30

Sjöfartsmuséet: Carl P. Larsson

Sävsångaregatan 5, Helsingborg,
0708-28 60 90

VKB:s KALENDER
Dag Juni
06
18.00 Nationaldagsfirande, Hamnen
01-03 10-16 Paul Jönska Gården
Trädgårdsrundan
24-30 15-17 Paul Jönska Gården söndagar.
Huset visas
27-30 14-17 Sjöfartsmuseet öppet
Dag Juli
01
11-17 Sophiamöllan
Skånska Möllors Dag
04, 15, 22, 29
11-16 Sophiamöllan öppen
Alla 14-17 Sjöfartsmuseet öppet
15:e 14-17 Paul Jönska Gården
Våffelservering
Sönd. 15-17 Paul Jönska, huset visas
Dag Augusti
03
18.00 Vikenfesten kräftskiva
04
09-15 Vikenfesten marknad
19.00 Fest i tältet, Prebens Pågar
09-16 Sophiamöllan öppen
12-16 Paul Jönska Gården öppen
12
10-16 Paul Jönska Gården
Tusen Trädgårdar
01-14 14-17 Sjöfartsmuseet öppet
Sönd. 15-17 Paul Jönska, huset visas
Dag Oktober
4:e
19.00 VKB:s Höststämma, Hemgården
Dag November
16:e Nytt nummer av Byaluren
För ytterligare detaljer besök:
www.vikensbyaforening.se

NYTT ÅR!

Stöd VKB och
Byaluren med din
medlemsavgift.

200:till Bg. 5705-4108.
Susanne HerlinTorkeli.
Adj.Ungdomskommitté
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Anders Forsgren

Catharina Bodin

Karin Ullström

Carl P. Larsson

(Gäller ej dig som har elavtalet och därmed redan
betalt medlemsavgift.) Inbetalningskort finns
att hämta på Biblioteket i Viken.

