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Tips & idéer på artiklar?
Tips och bidrag från våra läsare är mycket väl-
komna. Skicka mail till: olof@engvallmedia.se

Annonsera i Byaluren
Annonser är det som gör tidningen möjlig ! 
Vill du annonsera? Kontakta: Kith Wig Timour,  
kith@scratch.se

Annonspriser (ex. moms)
Uppslag: 15.000:- 1/1: 10.000:- 
1/2: 5.000:- 1/3: 3.300:- 
1 ⁄4 : 2.500:- 1/8: 1.250:-
Tidningen finansieras av VKB, Svenska Kyrkan 
Vikens församling och våra fantastiska 
annonsörer.

Välkommen till 
nya Byaluren!
När du läser denna text har du kanske 
redan noterat att din alldeles unika 
Vikentidning inte ser ut som vanligt. 
Kanske har du redan märkt att det ”hänt
nåt”. Just så. Det har hänt MASSOR med 
tidningens utseende som genomgått 
sin största visuella förändring sedan 
övergången från svartvitt till färg och 
A4-format för 20 år sedan. Bakom tid-
ningens fantastiska utveckling, står  
redaktionens senaste medlem och  
formgivare, Kith Wig Timour, känd från 
bland annat Vikens Företagarförening 
och byrån Scratch Communication. 
Kith har tagit sig an en ambitiös och 
märkbar omdaning av Vikens viktiga  
informationskälla. Med ett nytt sidhu-
vud, nya typsnitt, mer lu¢, större bilder, 
stramare men lekfull redigering och 
ett unikt tidningsmakeri har Byaluren 
moderniserats för att bidra till vår bys 
kunskapsspridning och Vikens självaste 
platsvarumärke. Redaktionen bakom 
tidningen, som alla arbetar mängder av 
timmar ideellt, får nu betalt i känslan 
av att tillsammans ha skapat en helt ny 
Byaluren, vars utseende är redo för en 
lång framtid i VKBs tjänst. 

Och så några ord till om Kith. Under mina 
12 år som redaktör för tidningen har Kith 
i alla år påmint mig lite då och då om att 
hon vill vara med och utveckla Byaluren. 
Först nu sker det. Maken till uthållighet 

Byaluren startades 1996 och är Vikens Kultur- och Byaförenings tidning och delas ut till samtliga hushåll. Ambitionen är att 
spegla livet i Viken – förr och nu. Innehållet bygger på redaktionsgruppens nyhetsvärdering och läsarnas tips. Byaluren har 
har blivit ett viktigt forum för boende i Viken. Den utkommer vår respektive höst. 

Tidningen produceras ideellt av redaktionsgruppen. Utgivningsmånader: maj och november. Den delas ut till  
ca 2 600 hushåll och till bibliotek, föreningar och butiker. Upplaga per nummer är 3 500. 
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Smått & gott
Härliga vinterbilder!
Foto: Christer Malmström.

alltså från en eldsjäl som jag är väldigt 
glad nu tar över formgivningen. Tack för 
att du höll ut och väntade troget. VARMT 
välkommen ombord Kith!

En redaktion med passion för 
berättelser och Viken
När vi nu tittar in i ”nya Byaluren” kan 
jag stolt konstatera att redaktionen 
ta-mej-fanken gjort det igen. Vad som 
alltid startar med ett vitt papper och ett 
gäng som kliar sig i huvudet och undrar 
”hur i hela världen ska vi få till en ny tid-
ning?”….tycks alltid sluta med en över-
full Byaluren vars sidantal sväller och 
vi likförbaskat får ”ställa” stories. Det 
är som att Byaluren fyller sig själv med 
fantastiska berättelser bara man lägger 
fram papper och penna. Jag är i varje 
nummer lika fascinerad över antalet  
artiklar som fångas in och förkropps- 
ligas av mina underbara redaktions-
medlemmar Lotta, Ea, Anja och Lotta…
och nu även Kith som också vågat sig  
på att skriva text i tidningen. Tack till  
er alla för ett otroligt fint, roligt och  
respektfullt samarbete för Vikens bästa.

Vill du vara med och  
skapa nya Byaluren?
På tal om Byalurens redaktion. Som 
du kanske lade märke till är vi trots allt 
ganska få i redaktionen och har alltid 

plats för fler glada storytellers…som 
älskar berättelser och vår by. Vi vet att 
mycket är bra med Byaluren, men vet 
också att vi har luckor vi skulle vilja 
fylla, exempelvis yngre skribenter som 
bättre kan bevaka ett ”yngre” perspek-
tiv  och även eldsjälar som både vill  
engagera sig för VKBs många gärningar  
OCH Byaluren. Därmed. Om du också 
vill testa är du varmt välkommen  
att provspela för Byaluren som gäst- 
skribent, fast redaktionsmedlem eller 
vara idéspruta på några redaktions- 
möten. Vi är öppna för alla sorters  
engagemang, det måste man vara  
när man driver ett fullt ideellt och  
passionerat volontärskap som bygger 
på 100 procent frivillighet.

Avslutningsvis. Tack för att du är med 
oss på resan och hoppas du tycker om 
nya Byaluren. Tveka inte att höra av dig 
med feedback – det får vi alldeles för 
lite av – och sist och viktigast:  
Glöm inte att det är Vikens Kultur- och 
Byaförening som kostnadsfritt ger dig 
denna tidning… så se till att solida-
riskt betala in medlemsavgi�en.

Trevlig läsning.

Olof

Vakant. Intresserad?  
Kontakta Olof!  
(Se mail till vänster)

52
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”Lovisa – av Saltsjön  
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Här sitter hon – unga fiskepigan Lovisa med en stor torsk i 
famnen. Vi tänker oss att just den här dagen kom Vikenfiskar-
na hem med en ovanligt stor fångst och med den största torsk 
de någonsin hade fått i sina nät. 

Lite drev de allt med Lovisa, ”Lingens Lovisa”, som de sa, när 
de lämpade över torsken till henne. Kanske hände det någon 
gång att de gjorde sig lustiga på hennes bekostnad?  

Och nog var det väl så att Lovisa kunde ta illa vid sig om  
spelet med henne gick för långt. Men då hade hon svar på tal 
och kunde berätta om den gången hon fick följa med fiske-
gummorna till Varberg för att ta emot den fångst som Vikens 
fiskare någon gång landade där. Det kunde hända när de hade 
fiskafänge längre upp i Kattegatt. Hemma igen i Viken sa  
Lovisa att hon tyckte att hon hade blivit mycket bättre be-
mött i Varberg än vad hon blev här hemma. Folket var mycket 
bättre och finare där än folket i Viken, sa hon. I Varberg hade 
man tilltalat henne respektfullt och artigt med ”Fröken Lind” 
och inte som här - ”Lingens Lovisa”.

Festligt när Lovisa gjorde entré
Vikenborna strömmade till när den nya statyreliefen vid ham-
nen invigdes en lördag i slutet av september. Och förväntning-
arna var höga när Jan Pettersson inledde den fina ceremonin 
med att blåsa i byaluren. 

Från byaföreningen talade bland andra Fredrik Hallgårde och 
Kjell Näslund. Den senare tackade särskilt Nils och Malte Kock, 
vars generösa donation nu gjort det möjligt att genom ännu en 
staty ly¢a Vikens stolta historia. (Läs mer på sidan 19.) Konst-
nären bakom den nya skulpturen ”Lovisa – av Saltsjön är du 
kommen”, Sara Stenlund, var förstås också på plats och 
berättade om arbetsprocessen. Den riktiga torsken, 
som agerat förebild till fisken i Lovisas famn, men nu 

En fri berättelse om fiskepigan Lovisa  
– gemenligen kallad ”Lingens Lovisa”.

Men nu sitter hon här med jättefisken i famnen och snart nog 
med tankarna på annat håll. Hon drömmer sig bort med en 
blick ut över hamnen, över Sundet bort mot horisonten och 
en oviss framtid. Skall det bli så att hon, tillsammans med 
Vikens andra ”fiskekärringar”, alltid skall hålla på med det 
tunga slitet med fångad fisk i hamnen? 

Allt gick väl bra så länge far, timmermannen till sjöss Jöns 
Nilsson Lind, o¢ast bara kallad ”Lingen”, levde. Då var ju in-
komsterna så goda att Jöns kunde bygga ett hus till den väx-
ande familjen. Huset låg och ligger än ner mot havet därborta 
på tomten mellan Mästerlotsgränd och Torviggsgränd. Men 
lyckan stod dem inte bi. Jöns Lind dog knall och fall bara 50 år 
gammal och nu stod änkan Christina i det halvfärdiga huset 
ensam med flera barn att försörja. Det var mest flickor och 
alla var vackra, Helena vackrast och om henne sa man att hon 
var en riktig skönhet.  

När far dog var äldsta dottern Lovisa 20 år och nu fick hon 
hjälpa till i hushållet och bidra med mat på bordet.

Konstnären Sara Stenlund har inte bara skulpterat fiskepigan 
här intill utan också framställt en bronsrelief som visar hur 
Vikens fiskeby tedde sig vid mitten av 1700-talet. Som förlaga 
har Sara använt lantmätare Anton Cöpingers Geometriska 
karta från år 1737. 

Folket i den då omkring 250 år gamla byn levde till största  
delen av vad havet gav, men man hade även som komplement 
i födan det som odlades i små kålhagar invid husen samt på 
små tegar öster om byn. 

Som mest hade Viken bestått av 61 tomter, med ca 350 invå-
nare, men nu 1737 stod hela 19 av dem öde. En förödande  
farsot, den fruktade böldpesten, härjade i byn 1711 varvid 
mellan 1/3-del och häl¢en av befolkningen i byn strök med.  
Det tog 50 år innan byn helt hade återhämtat sig.

Tänk tillbaka till mitten av 1700-talet. Vad man ser på reliefen 
är bykärnan med små lerklinade korsvirkeshus med halm eller 
vasstak - alla vitrappade. Ser stadiga ut så här i brons, men 
var i själva verket enkelt byggda rangliga konstruktioner, som 
utsatta för den hårda västan lätt kunde rasa. Det finns idag 
inga av husen från den tiden kvar i Viken.

Men misströsta inte. Något finns ändå kvar. Något som är 
unikt för byn. Nämligen det oregelbundna gatunätet med 

Vikens fiskeby vid mitten av 1700-talet
slingrande gator och trånga gränder vilka avgränsar tomter, 
som än idag existerar, och återspeglar den gamla fiskebyns 
karaktär. Många tomter känner vi fortfarande igen.

Hamnen med två pirar och en strandbrink som då låg  
betydligt närmare byn är lätta att urskilja.

Och tittar man noga så ser man både Skepparegatan,  
Fyrgatan, Repslagaregränd, Bygatan och andra idag kända 
stråk. Sök och finn!

På Gamla kyrkogården ser vi gravkullar och det forna kapellet 
byggt i korsvirke. Vår nuvarande kyrka placerades på annan 
plats och ersatte den äldre 1826.

 På reliefen ser vi att en gård i Böösa backe spärrar nerfarten 
mot hamnen, men det fanns en liten passage där mellan  
gårdarna – då kallad Böösa Guda och uppkallad e¢er fiskaren 
Lars Böös.

Denna bronsrelief har konstnären Sara Stenlund, bördig från 
Viken, framställt med medel från den donation till Vikens  
förskönande som bröderna Nils och Malte Kock testamen- 
terade till Vikens Kultur- och Byaförening.

Stig Ewaldson

Men hur gick det i livet för ”Lingans Lovisa”, för så fick hon  
senare heta på byn e¢er sin mor Christina Lind, som kallades  
– ”Lingan”. Knoget i hamnen ersattes med annat knog, knog  
åt andra. Lovisa blev tvätterska och tvättade skeppare- 
familjernas byk. Tillsammans med de andra tvätterskorna  
låg hon på knä där borta vid Niagarabäcken och skrubbade, 
sköljde och klappade sin tvätt.

Och kärleken då, hur var det med den? Jo nog hade hon varit 
kär, kär i den lite äldre sotaren och kalkbrännaren Nils. Men 
Lovisa som var en ordentlig och renlig flicka tyckte inte att 
Nils riktigt dög att gi¢a sig med. Han var helt enkelt för  
smutsig och kunde visst aldrig göra sig riktigt ren. 

Men åren gick och den alltid strävsamt arbetande Lovisa levde 
ensam och ogi¢ vidare i födelsehemmet. Huset som hon  

övertagit sedan systrarna bildat egna familjer. När hon just 
fyllt 58 år ville hennes slitna kropp inte mer och hon dog, som 
det står i kyrkoboken – av ”hjärtlidande”.

Lovisa föddes 1853 och dog 1911. 

Med stöd av bröderna Nils och Maltes Kock testamenterade 
donation till Vikens förskönande har skulptören Sara  
Stenlund utfört detta konstverk.

En bandad intervju med Lovisa Linds systerdotter Rut Jönsson 
född Brytz ligger till grund för delar av berättelsen här.

Stig Ewaldson

förevigats lämnade konstnären över till Elisabeth Schönbeck, 
som för byaföreningens del varit en av de drivande kra¢erna 
för att få en staty på plats.

Stig Ewaldson, som varit historisk expert för projektet,  
berättade om Lovisa, och den historien går att läsa härintill. 

När täckelsen föll utbröt långa och varma applåder. Och  
medan alla kunde ta sig en närmare titt på konstverket bjöds 
det passande nog på sillamackor att mumsa på.

En mycket trevlig och god invigning!

Lotta Hördin

Text : Lotta Hördin & Stig Ewaldson Foto: Fredrik Rege, studiorege.se
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Lisbeth Ryberg berättade om  
sina minnen av bröderna Kock  
för Klas Ericson, Kristina  
Hagman, Kjell Näslund och  
Elisabeth Schönbeck.

Ett tack från VKB till donatorerna 
Malte och Nils Kock.

Skulpturgruppen består av två delar: Den historiska personen 
Lovisa Lind, en ung kvinna som gestaltar den tidens Vikenbors 
ständiga kamp för tillvaron och antyder med blicken riktad 
mot havet grunden till byns framgång – fiske och sjöfart. Hon 
var en fiskarpiga, som hade den enklaste sysselsättningen, 
att rensa nät, ta hand om fisk och göra alla enkla men för den 
sakens skull inte lätta sysslor. ”Tack vare att Lovisa arbeta-
de hade hon råd att stå på egna ben. Hon valde att inte gi¢a 
sig och köpte så småningom familjehemmet för egentjänade 
pengar. Hon kan ses som en symbol för början av jämställd- 
hetsrörelsen som varit ytterligare en anledning till vårt  
samhälles framgång.” 

Del två av skulpturgruppen är en detaljerad historisk kart- 
relief, dvs en tredimensionell modell av Viken, där Sara  
Stenlund med oändligt tålamod skulpterat ett nittiotal  
små hus, med ägor. 

Så Sara – hur känns det nu när allt är klart och invigt?
Det är en otrolig lättnad och väldigt roligt att invigningen blev 
den folkfest vi hoppats på. Under nästan två år har jag satt 
mig in i det historiska perspektivet, skulpterat och tagit  
fram förslag som projektgruppen i VKB har hjälpt mig vidare-
utveckla. Däre¢er har jag letat upp de mest lämpliga gjuterier 
och stenhuggerier, som skulle kunna tillverka de komplicera-
de formerna. Det var så klart nervöst att bära mycket ansvar. 
Lättnaden blandas med lycka över att se hur fint allt blivit och 
hur väl skulpturen tagits emot av Vikenborna. Det är dess- 
utom stort för mig att få göra en staty för min älskade hemort 
och därtill den största bronsstatyn jag skapat hittills. Det gör 
mig både stolt och tacksam!

Vad tror du att statyn betyder för Viken?

Jag hoppas och tror verkligen att det blir en samlingsplats 
som ger människor ännu en anledning att mötas i hamnen. 

Så skapade Sara vårt nya landmärke
På uppdrag av Kockska Fonden genom VKB och med stor frihet fick Sara Stenlund, uppväxt i Viken, förtroendet 
att förverkliga drömmen om ett nytt, historiskt landmärke i Vikens hamn. Och som hon gjorde det. Det blev 
mer än någon trodde och ur Saras skapande växte idén om en kartrelief till en hel skulpturgrupp med starka 
Lovisa i centrum. En Vikenkvinna med skinn på näsan som Sara vill ska inspirera unga kvinnor att stå på sig 
och ta plats. Byaluren har intervjuat Sara för att höra mer om projektet, men först lite bakgrund.

Fanny Hansson.

Tack till bröderna Kock
Text : Olof Engvall Foto: Fredrik Rege, studiorege.se

Bröderna Kock testamenterade en stor del av sin kvarlåten-
skap till byaföreningen, som fick i uppgi¢ att med hjälp av 
pengarna försköna Viken. Det senaste exemplet på detta är 
”Lovisa – av Saltsjön är du kommen”.

Vid graven berättade Lisbeth Ryberg, som själv har minnen  
av bröderna, om deras liv och gärning. Vi återger en del av  
berättelsen här:

Nils och Malte Kock bodde på Kockska gården med adress 
Mästerlotsgränd 9. Föräldrarna, Amanda och Axel, drev jord-
bruk på gården som de ärvt av Axels föräldrar. Gårdens place-
ring finns med på Cöpingers karta, som man nu kan se på den 
nya skulpturreliefen. Den var en av de sydligaste gårdarna i 
Viken och markerna sträckte sig fram till Niagarabäcken. 

Bröderna Kock levde ogi¢a. Malte hade varit till sjöss som 
ung, och drev senare ett trädgårdsmästeri vid Nytäppevägen. 
Nils var diversearbete, mest på olika bondgårdar. Bland annat 
hos Lisbeths far på Olowsgården. Han arbetade senare även 
som som renhållningsarbetare hos Arne Carlsson.

Bröderna hyrde också ut delar av av Kockska gården. Södra 
längan renoverades och blev till två lägenheter. Även det  
norra lilla huset hyrde de ut e¢er renovering.

Både Nils och Malte levde stilla liv. De gick o¢a en tur till  
hamnen och fick en pratstund. Lisbeth Ryberg minns att 
Kocks var bland de första att köpa TV i byn, och att hon som 
liten fick komma dit tillsammans med sin far och syster för  
att titta på TV på lördagskvällen.

Bröderna samlade på gamla ting och inredde ett litet museum 
i ett av husen.

När Nils Kock dött och gården kändes stor sålde brodern  
Malte så småningom fastigheten och flyttade till ett hus på 
Pilvägen. Han började måla tavlor och gick på målerikurs.  
En stor del av hans målningar med Vikenmotiv finns idag  
på Vikhaga.

E¢er att också Malte Kock gått bort visade det sig att bröderna 
testamenterat en stor del av sina tillgångar till Vikens Kultur- 
och Byaförening. Medlen skulle användas till konstnärlig  
utsmyckning för Vikenbornas trivsel. 

Det blev till en Bamsestaty (vid biblioteket), skulpturen Tur, 
Hopp och Kärlek (vid hamnen), Gunnar Jarring-bysten (vid  
det gamla posthuset på Bygatan) och nu skulpturen av Lovisa 
och kartan över Viken från 1737 (även den vid hamnen).

Dagen innan invigningen av den nya skulpturreliefen i hamnen begav sig 
företrädare för Vikens Kultur- och Byaförening till byns gamla kyrkogård för 
att hedra bröderna Malte och Nils Kock. En fin bukett lades på deras grav.

Text & foto : Lotta Hördin

Dessutom är det roligt om folk uppmärksammar Vikens  
spännande historia e¢ersom det FINNS så otroligt mycket  
historia i byn.

Hur kom du fram till gestaltningen av Lovisa?
Det var en mix av min fantasi och bilder på tidstypiska fiske-
pigor från slutet av 1800-talet. Jag ville att hon skulle kännas 
tidlös, symbolisera styrka och kra¢, med koppling till naturen 
och det mystiska. E¢ersom det förstås inte fanns några bilder 
av Lovisa fick Fanny Hansson tålmodigt sitta modell i uppemot 
30 timmar, vilket hon gjorde väldigt fint. Sedan ser jag en större 
symbolisk betydelse i helheten. Torsken i Lovisas famn symbol-
iserar det överflöd naturen ger oss och den tacksamhet 
ett fiskesamhälle bör visa vattnet, havet, naturen och livet. 

Fanns det stunder i projektet då du var nervös?
Det är klart jag stundvis var nervös när jag jobbat över 1 000 
timmar på en skulptur! Bronsgjutning omfattar många risk-
fyllda moment och Lovisa var ovanligt komplicerad att gjuta 
med hårflätor, kläddraperingar och så vidare. Hon och  
torsken består av 12 olika delar som vaxgjutits och svetsats  
samman. Det var många pirriga stunder på resan. Men det  
allra stressigaste var nog att få klar granitsockeln som allt  
vilar på. Vid första försöket sprack stenen, men till slut fick  
vi till en sten i rätt färg och rätt storlek, som väger ca 5 ton  
och är 2x2 meter samt 50 cm hög. 

Puh och grattis Sara. Vad väntar framöver?
Jag fortsätter förstås med mitt skulpterande och hoppas få 
fler uppdrag i liknande stil, gärna i o¯entliga miljöer. Det är 
verkligen inte varje dag man får ett sådant förtroende som 
Vikens Kultur- och Byaförening  gett mig och nu har jag fått 
chans att visa vad jag går för!
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Text:  Lotta Hördin     Foto: Höganäs Kommun

Projekt väg 1412
Det är 15 år sedan den nya 111:an förbi Viken stod klar.  
Lika gamla är diskussionerna om den gamla 111:ans 
utformning. Nu rör det på sig igen i ärendet.

När stora delar av genomfartstrafiken i Viken försvann  
hoppades många att den gamla 111:an skulle få mer karaktär 
av bygata, och därmed på ett bättre sätt binda samman den 
gamla och den nya byn. Men, bortsett från mindre  
förändringar, har det inte hänt så mycket.

Vägsträckan som sträcker sig från Svanebäcks norra gräns 
till rondellen strax söder om byn bär idag namnen Höganäs-
vägen i norr och Helsingborgsvägen i söder. Den o¯iciella  
beteckningen är väg 1412.

Vägen är ett kommunalt ansvar. Under årens lopp har vissa 
ändringar gjorts. Nu vill kommunen ta nya tag. Men här 
finns onekligen utmaningar; hur skapar man en väg med 
bykänsla samtidigt som det även i framtiden ska gå buss- 
trafik på sträckan?

Projektledarna är övertygade om att det går, och har tagit 
hjälp från olika håll. En extern arkitektfirma har anlitats och 
representanter för byaföreningen i Viken har deltagit i en 
workshop.

Målen för arbetet är bland annat:
• ökad trafiksäkerhet
• sänkt hastighet
• skapa en bykaraktär (kanske inte på hela sträckan)

Även om projektet är i sin linda finns förslag på hur  
målen kan nås:

• Trafiksäkerheten kan öka om hastigheten, som är  
idag är 50 km/tim, sänks. 

• Övergångsställena ska bli säkrare. 
• Mer plats för cyklister och fotgängare. 
• Skapa en nivåskillnad mellan cykelväg och trottoar,  

helt enkelt göra det tydligare var man ska cykla och  
var man ska gå. Det innebär i sin tur att körbanorna  
kan komma att tajtas till.

Det nya torg, som ska skapas på den gamla Statoiltomten 
(se artikel på nästa uppslag) finns också med i projektet. 
Här jobbar kommunen med följande ledord: samlingspunkt, 
trafiknod(knutpunkt) och grönska. Här betonas vikten av en 
belysning som både skapar bykänsla och trygghet.

Överlag önskas det mer vegetation på den aktuella sträckan. 
Här hoppas de som driver projektet att man ska kunna hämta 
inspiration från kusten och Vikens koppling till stranden. Till 
exempel vid rondellen vid Fortet ska det bli mer vegetation.

Hastigheten spelar en viktig roll i förändringsarbetet.  
I bostadskvarteren, både i gamla och nya Viken, är det  
30 km/tim som gäller. Kanske blir det 40 km/tim för gamla 
111:an, som ska fortsätta ha status som huvudled. I det  
här sammanhanget kan nämnas att Bygatan, genom  
gamla Viken, inte är en huvudled.

Ambitionen är också att göra en säkrare överfart på  
Karlsfältsvägen vid Hjärtevägen. Här cyklar många barn  
till fotbollen på Vikvalla. Så småningom ska det även bli en 
ny väg till Vikvalla (se artikeln på nästa uppslag).

Det är ännu för tidigt att säga när det kommer fram mer  
konkreta förslag för gamla 111:an, när beslut kan tas och 
man kan gå från vision till verklighet. Kommunen fortsätter 
med planeringen och dialogen med byaföreningen.

De gula punkterna på kartan 
markerar platser längs vägen  
där det kan bli förändringar.

BESÖKSADRESS

KARLSFÄLTSVÄGEN 13, 263 63 VIKEN

042 - 23 65 12

WWW.S-JONSSONBIL.SE

ÖPPETTIDER FÖRSÄLJNING

MÅNDAG - FREDAG 09.30 - 18.00

LÖRDAG 10.00 - 14.00

SÖNDAG & RÖDA DAGAR STÄNGT

ÖPPETTIDER VERKSTAD

MÅNDAG - FREDAG 07.00 - 17.00

LUNCHSTÄNGT 12.00 - 12.45

SÖNDAG & RÖDA DAGAR STÄNGT

SJONSSONBIL

SJONSSONBIL

SJONSSONBIL

S.Jönsson Bil – din Mercedes-Benz specialist i idylliska Viken.

AUKTORISERAD VERKSTAD FÖR MERCEDES-BENZ PERSONBILAR, MERCEDES-AMG OCH MERCEDES-EQ. 
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Blickarna riktas mot centrum

Peab visade det här gestaltningsförslaget och gick vinnande ur kommunens markanvisningstävling förra året. Men om slutresultatet 
blir exakt så här återstår att se när detaljplan och bygglov är på plats. Torgytan kommer inte att se ut så här, utan är ett eget projekt.

Viken fortsätter att växa. Bara det senaste året har byn fått drygt 400 nya invånare. Men 
e�er exploateringen av den förra Statoiltomten tror stadsarkitekten på en tillfällig paus.

Text:  Lotta Hördin     Foto: Peab/Höganäs kommun

5 069 personer. Så många bodde i Viken den 11 oktober i år. 
Byaluren har en lång pressläggning och detta är därför den 
mest aktuella uppgi¢en vi kan presentera i det här numret av 
tidningen.

Att vi nu passerat 5 000 invånare är kanske ingen överraskning 
för den som följt hur en helt ny bydel växt fram vid Prästa- 
vägen, för den som noterat inflyttningen på Potatisåkern,  
och bygget i Hästhagen vid Karlsfältsvägen.

Totalt har det byggts cirka 300 nya bostäder under de senaste 
åren. På Potatisåkern, eller Vikens äng som området döpts 
till, har det byggts bostadsrätter, i både flerfamiljshus och 
radhus. I området vid Prästavägen, Vikens hage, finns ett  
tämligen stort inslag av hyresrätter blandat med bostads- 
rätter. Trygghetsboendet i den före detta Hästhagen kallas  
Fyra famnar, och här blir det 49 kooperativa hyresrätter för 
den som är 65+.

Hade allt gått som planerat skulle det vid det här laget också 
stått nya hus på den förra Statolitomten, eller Vikens  

centrum, som området numera kallas. Men de planerna är 
försenade. Och ännu finns ingen ny detaljplan klar för tomten.

Ny bensinstation
Flytten av bensinmacken har gjort att detaljplaneärendet  
dragit ut på tiden. 
Det gällde att hitta en lämplig tomt för en ny bensinstation. 
Den fann kommunen vid Helsingborgsvägen, i höjd med  
nya kyrkogården och strax söder om parkeringsfickan med 
informationstavlan.
Det visade sig dock att det går en gasledning i området.  
En riskutredning gjordes och ledningen har fått flyttats något.
Först däre¢er kom bygget av den nya stationen igång.  
Ett arrendeavtal på tio år har slutits med Ingo.
Hit till platsen för den nya bensinstationen kommer även 
återvinningsstationen att flytta. 
Så småningom ska det från samma område byggas en  
ny väg till Vikvalla.

Tre hus med torg
Det var i början av förra året som kommunen kunde berätta att 
byggbolaget Peab gått vinnande ur markanvisningstävlingen 
för Vikens centrum. Företaget presenterade ett trygghets- 
boende med 33 hyreslägenheter i tre trevåningshus placerade 
runt ett torg. I bottenplanet finns plats för verksamhets- 
lokaler. En a¯är, en restaurang, eller vårdcentral och apotek, 
det är verksamheter som nämnts i sammanhanget.

Kommunen och Peab slöt ett markanvisningsavtal, som  
innebär att Peab köper tomten när detaljplanen godkänts  
och vunnit laga kra¢.

Arbetet med detaljplanen för Vikens centrum är inne i sitt 
slutskede och beslut väntas i kommunfullmäktige nu i  
december. Ett beslut som kan överklagas vilket naturligtvis 
kan påverka byggstarten, som förutom en detaljplan också  
kräver ett bygglov.

Sanering krävs
Dessutom ska verkstadsbyggnaderna rivas och tomten saneras.

– Jag kan inte bedöma hur lång tid rivning och sanering tar. 
Saneringen är behä¢ad med osäkerhet. Man inte vet hur  
förorenad marken är förrän man har påbörjat arbetet, säger 
Emil Sydvart, kommunens ansvarige projektledare för 
Vikens centrum.

Han berättar vidare att det har gjorts en utredning av mark-
föroreningarna samt provborrningar, och att kommunen  
anser sig ha bra koll över vad som ligger i backen.

Det är kommunen som kommer att stå för kostnaden av  
saneringen. Men man räknar med att dessa kostnader täcks 
av försäljningen av tomten till Peab.

E¢er bygglov kan Peab gå vidare med de planer som  
presenterades i början av förra året.

Hållplatser blir kvar
Busshållplatserna vid Vikens centrum kommer att vara kvar 
på samma platser som idag. Liksom gång- och cykeltunneln. 
Ett torg ska skapas vid det nya trygghetsboendet. Vid trans-
formatorstationen vid Karlsfältsvägen planeras för 10-15 nya 
parkeringsplatser. 

I Översiktsplanen 2035 – som är en slags planvision för kom-
munen – är tanken att det framöver ska byggas fler bostäder i 
Viken, framför allt i den södra delen av byn. Närmare bestämt 
i området mellan Karlsfältsvägen, Helsingborgsvägen och  
nya 111:an.

– Men det lär dröja ett tag. E¢er att det har byggts i Vikens 
centrum så blir det nog en tillfällig paus, säger stadsarkitekt 
Gunilla Sandebert.

KONTORSHOTELL PÅ
UNIKT LÄGE I VIKEN
Gamla Varvet – moderna 
kontorsrum direkt på bryggan

Några steg från lunchdoppet 
finns här 6 möblerade kontorsrum 
av hög standard med tillgång 
till modernt onlinemötesrum, 
gemensam lounge och fikarum.

Här har du också fler fördelar som 
till exempel städning, wifi, skrivare 
och eget låst förvaringsskåp.

Läs mer och anmäl ditt intresse:

gamlavarvet.se

Kontaktperson
Christian Histrup  |  042 - 490 13 15  |  ch@exeprop.se exeprop.se
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A family affair
Vi trä�as på Hamnplan 9. För ovanlighetens skull är lokalen tom och tyst. Det är måndag, 
restaurangen är stängd och Ola och Sara är lediga. Eller ja – de har bara just levererat 
50 portioner mat till förskolan Ur och Skur. – Det gör vi tre dagar i veckan och det är så 
roligt att få servera barnen bra mat. Vi kanske inte tjänar så mycket på det, men många 
bäckar små. Men vi gillar att jobba, så snart öppnar vi ännu en restaurang i hamnen, 
berättar Ola.

Just så känns det väl med Ola och Sara på Hamnplan 9. Många 
”bäckar”. Eller i alla fall många idéer och ständigt nya projekt. 
Oavsett årstid och situation tycks de alltid hitta idéer på event 
eller teman som bara måste utforskas och erbjudas viken- 
borna. För att klara verksamheten under pandemin och för 
att ha något att göra började Sara koka kolor och baka bröd 
som kunde säljas. Det utvecklades till matlådor och helg- 
kassar med hemkörning. Sedan blev det öppet på uteserver- 
ingen året runt med bland annat ”a¢erski” med gulaschsoppa 
och glühwein. Hamnen i Viken blev i en svår tid en viktig  
mötesplats och en chans till social samvaro för många. 

Vill hela tiden skapa
Oavsett var i Viken man är tycks Ola och Sara eller någon  
annan i personalen på Hamnplan 9 dyka upp. Med catering 
hemma-hos, stekandes sillamackor på Vikenfesten, på ännu 
en catering (gärna samtidigt), med mallorca-fest på ute- 
serveringen, med bakverk på vikenkoll. Därutöver bakar  
Sara tårtor. – fick jag välja skulle jag baka tårtor hela dagarna. 
Jag älskar det kreativa, att skapa något eget och vackert,  

säger Sara. Men det går ju inte för då hade vi behövt betala 
någon annan för att göra mitt jobb på Hamnplan. 
Hur hinner ni, frågar jag.

– Dels gillar vi att jobba mycket, men vi måste också tacka all 
vår personal. Inte minst vår kock Pia Svensson som har  
jobbat varje helg sedan vi öppnade. Det är helt ovärderligt. 
Men, det blir lite mycket ibland. Vi har helt enkelt så svårt 
att säga nej, konstaterar Ola. I somras blev det definitivt lite 
mycket. Då arbetade vi 400 timmar var i månaden. En dag 
hade vi 150 á la carte-gäster på Hamnplan, på Galleri Hamnen 
var det fullt med folk, ute och inne. Samtidigt hade vi en  
catering på 80 personer och en annan på 50. Då kom Ola  
och berättade att han tackat ja till en bröllopsmiddag, fast  
vi enats om att inte ta in fler bokningar denna sommar.  
Då brast det, minns Sara med ett skratt.

– Vi är båda spontana och kreativa, jag tror att det är därför  
vi hela tiden vill skapa nya upplevelser för vikenborna. Vi vill 
finnas här som ett tillskott och en kvalitet både till vardag  
och fest, fortsätter Sara.

Stella har spenderat mycket tid på restaurangen och älskar att vara med här. Idag är Stella 7 år och ser restaurangen som en 
del av sitt eget vardagsrum. – vi är så tacksamma att hon är så cool och att hon tycker att det är roligt att vara med oss här.

Fortsättning

Text : Lotta Strömgren Jönsson     Foto : Lotta Strömgren Jönsson & Sara Jacobsson

Ola & Sara.
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Alla ska ha råd att gå på restaurang
Just det där med det spontana är centralt för dem båda.  
– Vi vill så gärna att det ska vara enkelt att plötsligt komma på 
att i kväll orkar vi inte laga mat, vi går ned till hamnen och tar 
en hamburgare och en öl. Det vill vi att man ska kunna göra 
för 250 kronor. Det är så de själva vill gå på restaurang.  
Det är faktiskt bara dubbelt så mycket som det kostar med  
en meny på en snabbmatskedja.

 – Och så är det så gott, utropar Sara! Jag är färdig med att 
jaga stjärnor och omnämnanden. Det ska vara gott, trevligt 
och överkomligt pris. Varken Ola eller jag har ha¢ några  
pengar och jag tror att det är därför vi brinner för att alla ska 
ha råd med en restaurangupplevelse.

Ola är från början jurist som sedan jobbat som resande säljare 
i många år. Sara är fullblodspro¯set som är utbildad kock och 
arbetat 18 år på Sofieros Slottsrestaurang. 

– När vi trä¯ades blev det lite knepigt när Ola reste och var 
hemma på helger och då jobbade jag. Arbetar man på restau-
rang så umgås man med andra som också gör det och  
söndagar och måndagar är helg, noterar Sara. 

För att få mer tid tillsammans valde Ola att också börja i 
restaurangbranschen. Bland annat i servisen på Barbord, 
Strandsidan och Bistro. Plötsligt dök möjligheten upp att ta 
över Hamnplan 9 och Ola lyckades så småningom övertala 
Sara att lämna sin anställning på Sofiero. I februari 2015 teck-
nade de avtalet och i november tog de över. Under denna tid 
förändrades tillvaron även på andra sätt då Sara blev gravid. 

– När vi öppnade den 6 november var Sara höggravid och  
den 10 november, bara någon dag e¢er invigningen föddes 
Stella. Kanske inte världens bästa timing, skrattar de båda.

Det hela utvecklades då till en riktig familjeangelägenhet med 
både Olas och Saras föräldrar som stöttning. 

– Hela vintern var någon av dem på ovanvåningen med Stella 
medan Ola och jag skötte restaurangen, minns Sara. Och de 
fortsätter stötta oss i allt. Utan dem hade vi aldrig klarat oss.

Ny restaurang för att värna de spontana besöken
Vad är då superentreprenörernas nästa plan? Jo, i höst tar de 
över Knuts fru Ann/ fd. Barbord! Det ska bli italienskt tema. 
Samtidigt lämnar de Café Galleriet. 

– Vi har besvärligt med att vi har för få platser på Hamnplan. 
Vi får o¢a förfrågningar om större arrangemang som vi inte 
kan rymma. Och det är o¢a fullt. Vi är så klart glada att vi har 
fullt, men det är så ledsamt när vi måste be gäster vända i 
dörren. Samtidigt har Martin på Hamnkrogen också fått bra 
snurr. Då försvinner möjligheten till de spontana besöken som 
ju är det vi brinner för, konstaterar Ola.

– Med en restaurang till får vi mycket större möjligheter att  
erbjuda vikenborna nya upplevelser. Vi kommer erbjuda  
enklare italiensk mat. Och vi ska försöka behålla en del av  
erbjudandet från Galleriet såsom pölse, sillamacka och  
glass – både italiensk och Ottos så klart.

Man får anta att Stellas mor- och farföräldrar kommer ha att 
göra ett bra tag till. Och alla vi vikenbor ser fram emot många 
nya spännande och spontana upplevelser signerade Ola och 
Sara. Och Stella.

Snart får Viken en ny restaurang - med italienskt tema.

Ett urval av go’saker från Hamnplan 9

Viken-quiz
1. Området Svanebäck har sitt namn  
e
er Svanebäcks gård. Men fram till 
1877 hette gården något annat. Vad?

1. Svinabäck

X. Brahegården

2. Svinnebäck

2. Vad heter den nya privata förskolan i 
Viken vars lekplats väckt mycket  
uppmärksamhet?

1. Solviken

X. Lyckan

2. Ekorröga

3. Bamse, världens starkaste björn, 
har en speciell koppling till Viken. 
Seriefigurens skapare bodde på Kalv-
lyckevägen fram till sin död 1999. Vad 
hette han?

1. Rudolf Petersson

X. Mikael Hellström

2. Rune Andréasson

4. Fiskebyn Vikens historia kan spåras 
långt tillbaka. Hur långt?

1. Till 1100-talet

X. Till 1300-talet

2. Till 1500-talet

5. Paul Jönska gården i Viken byggdes 
1880 av Paul Jönsson. Vad hade han för 
titel?

1. Präst

X. Klockare

2. Sjökapten

6. Fågeln på bilden känner säkert de 
 flesta Vikenbor igen. Vad heter den?

1. Strandskata

X. Rödbena

2. Fisktärna

7. Enligt Postnummerservice finns sex 
postnummer i Viken. Vilket av följande 
postnummer är INTE ett postnummer 
från Viken?

1. 263 62

X. 263 65

2. 263 67

8. Viken förknippas självklart med sol, 
sommar och bad. Under vilken period 
råder badsäsong enligt Höganäs kom-
mun?

1. Från 15 maj till 15 september

X. Från 1 maj till 1 oktober

2. Från 1 juni till 31 augusti

9. Bostadsrättsområdet Tre Gudor 
(i byn allmänt kallat Svarta byn) har  
ritats av en dansk arkitektbyrå.
Vilken?

1. Vandkunsten

X. Juul Frost

2. Årstiderne

10. Sjöfartsmuséet i Viken är inrymt i 
ett hus i hamnen som användes till en 
helt annan verksamhet under 1922 till 
1968. Vilken? 

1. Brandstation

X. Restaurang

2. Lotsstation

Rätt svar: 1/1, 2/1, 3/2, 4/X, 5/2, 6/1, 7/2, 8/1, 9/X, 10/116     Byaluren nr 57 - 2022-2 17



Tommy är tredje generationen på går-
den vars vita bostadshus ligger längs 
Karsfältsvägen med utsikt över åkrar 
åt alla håll. Hans jordbrukande pappa 
höll länge fast vid häst så Tommy har 
som barn varit med om att åka häst och 
vagn för att leverera spannmålssäckar 
till Möllan i centrala Viken. 

Han är till yrket snickare, en klar fördel 
e¢ersom han lätt kan snickra ihop det 
mesta han behöver till biodlingen på 
egen hand istället för att köpa färdigt. 
Numera driver han också honungs-
produktion inom företaget Honungs-
ska¯eriet.

Började som hobby
Biodlingen började som en ren hobby 
när han för tio år sedan ska¯ade två bi-
samhällen. Sedan dess har han stadigt 
utökat verksamheten och har idag 50 
kupor. Dessa är under sommaren utpla-
cerade på olika ställen för att dess flitiga 
invånare ska ha de bästa förutsättning-
arna att hitta nektar.

Han kan sägas vara Vikens största arbetsgivare med hundratusentals 
små arbetare under sig. Tommy Gullisryd är biodlare och förser 
Vikenbor både i byn och i förskingringen med lokalodlad honung.

Jag trä¯ar Tommy en blåsig september- 
dag, i det så kallade slungrummet.  
Sommaren är slut och rummets arbets-
bänk är full av papperspåsar med 3 kilo 
honung i varje. På påsarna står olika 
namn, det är namnen på de andelsägare 
som köpt in sig i någon av Tommys  
kupor och som nu ska få sin del av årets 
skörd. Varje andelsägare äger en tion- 
del av en kupa och har därmed köpt  
sig rätten till en tiondel av kupans  
honungsproduktion. Varje kupa produ-
cerar ca 10 kilo honung per år så det blir 
runt 3 kilo för varje delägare.

– Jag har andelsägare i både Berlin och 
Dalarna, berättar Tommy. Alla har dock 
en anknytning till Viken.

Vår- och hösthonung
Jag får smaka på några olika honungs-
sorter. Vårhonungen som bina producerat 
på i första hand rapsnektar är rik på 
glukos och får därför ett ljusare utseende 
och en mild smak. Hösthonungen är 
däremot rik på fruktos och är mörkare 

Honung från Vikens 
blommande åkrar

med en starkare smak. Sedan får jag 
smaka lindhonung, den är mer lättrinn- 
ande, och har en svag smak av mynta.

Vilken sort föredrar Medelsvensson? 

– Det beror på var du är ifrån. Skåningar 
brukar föredra vårhonung e¢ersom vi 
har så mycket rapsfält. Smålänningarna 
däremot föredrar hösthonungen och 
tycker den milda vårhonungen är för 
smaklös.

Drottningar med posten
Det finns många olika sorters tambin. 
Tommy Gullisryd har fastnat för italien-
ska ligustica-bin. Han föder själv upp 
drottningar av denna ras, inte bara för 
eget behov utan också för försäljning. 

– Jag skickar drottningar med posten, 
berättar han och visar den lilla gula  
bur i vilken drottningen får åka till sitt 
nya hem. 

“Var tredje tugga 
vi tar kommer från 

livsmedel som 
kräver pollinatörer.”

Text & foto:  Anja Thorsén-Arnsvik

Fortsättning

Höstbikupa Honungsleverans
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Med på resan får hon både mat och  
en handfull arbetsbin. Drottningen  
behöver nämligen inte bara mat utan 
också undersåtar som matar henne.

Maskrosor
Biodlingssäsongen inleds när de nektar-
rika maskrosorna börjar blomma.

Tommy går då omkring och känner med 
handen på kuporna för att se hur varma 
de är. När temperaturen i kupan ökar är 
det en indikation på att kupan håller på 
att vakna till. Då gäller det att snabbt 
bygga på kupan med en sektion så att 
alla nykläckta bin ska få plats. Drott-
ningen lägger på våren 2500 ägg per 
dag och finns inte utrymme för alla nya 
arbetare leder trångboddheten till att 
bina svärmar. Samma procedur med att 
lägga till nya sektioner upprepas vid  
behov under sommaren. Kuporna måste 
också placeras ut på ställen där det är 
gott om blommor för bina att besöka. 
Några kupor, bland annat dem där han 
odlar drottningar, behåller Tommy på 
sin egen gård.

Viktiga bin
Detaljerna i biodlingen är många och 
det är lätt att nörda ner sig, berättar 
Tommy med ett skratt. Han trä¯ar  
regelbundet andra biodlare i Kulla-
bygden och håller både så kallade  
bisafaris för nyfikna och nybörjarkurser 
i biodling i Studiefrämjandets regi.

– Förr var det mest äldre män som höll 
på med biodling men det har ändrats. 
Nu kan det likaväl vara tjejer i 20-års- 
åldern som vill lära sig om bin.

Tommy vill gärna slå ett slag för hur  
viktiga bina är för oss människor.

– Arbetet som pollinatör är mycket  
mer värt än honungen de producerar. 
Var tredje tugga vi tar kommer från  
livsmedel som kräver pollinatörer.

Flitig som ett bi
Ett arbetsbi har olika arbetsupp-
gi¢er under sin korta levnad på 
ca 40 dagar.

• Första uppgi¢en är att städa ur 
sin egen lilla vaxkammare där 
det levt sitt liv som larv. 

• Nästa blir att mata larver  
med pollen. 

• När biets vaxkörtlar utvecklat 
sig får det börja bygga vax- 
konstruktionerna i kupan. 

• Fjärde sysslan är att som vakt-
bi skydda kupan från angrepp 
och oinbjudna snyltgäster. 

• Sista uppgi¢en är den som 
människan drar nytta av, 
nämligen att samla nektar till 
honung. Den uppgi¢en utför 
biet så länge dess vingar håller, 
fram till sin död.

Drottningbur

Kuporna byggs ut på höjden e�er  
hand som bina blir trångbodda.

Tommy i skyddsdräkt.

Tack Nisse för att du  
gav liv åt hjärtstartarna

Text Olof Engvall Foto:  Kith Wig Timour

Många är vi (en hel by faktiskt) som fortsätter att skicka uppskattning till eldsjälarna 
Victoria Curling Eriksson och Anna Wohlfahrt Staaf som samlade in pengar till  
Vikens två publika hjärtstartare.  Från sina positioner vid Tempo och Sans & 
Balans är hjärtstartarna dygnet runt redo att rädda liv. Men här och nu vill vi  
också skicka ett tack till en annan vikenprofil som ställde upp och installerade 
dessa livräddare. Elektrikern Nisse Tellström.

– Jag hoppas att jag aldrig behöver sti�a närmare bekantskap med dessa hjärt- 
startare, men jag är glad att jag kunde bidra till att de sattes i dri�, säger Nisse. 

I det ideella projektet var det Vikens Kultur- och Byaförening  som frågade Nisse  
om han ville ställa upp med lite tid och kunskap för att montera startarna. 

– Det var ett elinstallationsarbete som kändes extra meningsfullt kan man säga. 
E�ersom de alltid ska vara laddade och redo att rycka ut är det viktigt att de är 
strömförsörjda hela dygnet, året runt. Båda har ett unikt tillgängligt läge i byn 
och utan att överdriva kan man säga att de gör vår by säkrare. Ett fint exempel  
på hur människor tillsammans kan göra skillnad. Jag är glad att jag fick vara  
med på en skärva, avslutar Nisse.

Hjärtstartare vid Tempo, Banckagatan 17 – tillgänglig dygnet runt. Hjärtstartare vid Sans & Balans, Apelvägen 1  – tillgänglig dygnet runt.

Solskydd i stilren design
Besök vår butik på Verkstadsgatan 11 eller kontakta oss för ett 
kostnadsfritt hembesök

.
042 - 22 22 44  www.plisseexperten.se
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Kulturskatternas sommar
Text:  Lotta Hördin     Foto: Viveca Aineto¢, Lotta Hördin & Lisbeth Ryberg.

Den gångna sommaren hos Vikens kulturskatter bjöd på mycket gott och 
blandat. Möllans nya vingar kunde äntligen invigas, Sjöfartsmuseet upp-
märksammade att den svenska flottan fyllde 500 år och på Paul Jönska 
gården firades 40 år som sti�else.

Sophiamöllan
Redan förra sommaren var Sophiamöllans nya vingar på plats. 
På grund av pandemin sköts invigningen fram till denna som-
mar. Den 3 juli, på Möllornas dag, blev det dags att under fest-
liga former konstatera att möllan fått nya vingar. Student-
orkestern Alte Kamereren bidrog till att höja stämningen.

Vikens lokalhistoriker, Stig Ewaldson, invigde och berättade 
om möllans historia. Han tog avstamp i det faktum att  
möllan saknat vingar under två år och hur e¢erlängtade  
de nya vingarna varit:

”Nu säger hon se på mig – se på mig så grann och fin jag är 
när jag står här med min breda bak stadigt placerad på funda-
mentet. Och se på mig nu när jag förutom nya fina vingar  
också kan ståta med en ny hatt på mitt huvud. Är jag inte 
grann – så säg.

Nu kan jag vända mitt ansikte mot den förliga vinden och  
graciöst låta mina vingar göra sin svepande rundor så att  
malstenarna i magen på mig snurra och för vad de ska –  
nämligen mala spannmål till fint mjöl – något att baka  
bröd med.”

Sophiamöllan byggdes för snart 200 år sedan och invigdes 
1838. Det var ägaren till Möllegården, ett lantbruk mitt i byn, 
som tog initiativet. Niels Peter Nielsen Lindberg, ursprung- 
ligen från Danmark, var en framsynt entreprenör som såg  
behovet av en kvarn som kunde mala mjöl. Möllan fick  
namn e¢er hans äldsta dotter Sophia, 13 år gammal vid  
invigningen.

Under årens lopp har möllan ha¢ olika ägare. I takt med den 
tekniska utvecklingen förändrades möllornas betydelse. Ånga 
och elektricitet slog ut vindkra¢en. I mitten på 1940-talet var 
därför möllans delvis vinglös. Det blev den nybildade Fören-
ingen Vikens Kulturminnens uppgi¢ att renovera möllan.

Idag är det Sti¢elsen Sophiamöllan som med den äran står 
för förvaltning och dri¢ av möllan, som återigen kan mala 
mjöl med hjälp av vinden. Mjölet som mals i möllan finns till 
försäljning, bland annat nu närmast på julmarknaden den  
4 december. 

Under sommaren har möllan varit öppen för besökare under 
sex veckor. Med hjälp av åtta ungdomar, som ha¢ kommu-
nalt sommarjobb, har man kunnat ta emot 2 509 besökare 
från 26 länder.

Om du är intresserad av att lära dig att köra en mölla så är  
du mer än välkommen. Hör av dig till Sophiamöllans  
ordförande, se kontaktuppgi¢er på tidningens sista sida.

Paul Jönska gården
Sjölkaptenfamiljen Jönssons hem vid Skepparegatan i Viken är 
från 1880. Det lilla gårdshuset på tomten är ännu äldre. Träd-
gården är ett stycke väl bevarad, välskött och vacker historia.

I år är det 40 år sedan Sti¢elsen Skepparegården bildades. 
Den som har till uppgi¢ att bevara och vårda arvet e¢er Lilly 
Håkansson och Dagny Nilsson, barn respektive barnbarn till 
sjökapten Paul och hans hustru Hilda Jönsson. Paret lät upp-
föra det stora huset, som idag är ett museum. Ett hem som i 
stort sett fortfarande ser ut som den dagen de flyttade in för 
drygt 140 år sedan. Här växte Lilly Håkansson upp med  
syskonen Anna, Paul Thorvald och Valdemar.

Sti¢elsen firade jubileet genom att på den Kulturhistoriska 
söndagen i somras, den 31 juli, visa en utställning om de  

Stig Ewaldson invigningstalade.

Till musik av Alte Kamereren 
invigdes de nya vingarna på 
Sophiamöllan.

Hattparad i salongen. Dukat med �nporslinet.

Sommarens utställning på Sjöfartsmuseet handlade om att svenska 
flottan fyllde 500 år. Här invigningstalar Carl-Johan Hagman, t v om 
entrédörren. T h ses museets ordförande, Lars Reuter.

I den här dräkten döptes  
de fyra barnen Jönsson.

40 åren som gått, ly¢a fram eldsjälarna som under årens lopp 
arbetat ideellt för att förvalta denna så viktiga del av Vikens 
historia. 

I själva skepparegården var det öppet hus. Kläder hade tagits 
fram ur garderoberna, finporslinet ur sina gömmor, allt för att 
besökarna skulle få en extra bra inblick i hur livet levdes i en 
skepparefamilj i Viken på slutet av 1800-talet.

Under ett antal söndagar på sommaren kan man gå på guidad 
visning i huset. Trädgården är alltid öppen för besökare, och 
ett besök kan varmt rekommenderas. 

Ett stort ideellt arbete läggs ned för att sköta hus och trädgård.

Nu närmast, den 3 december mellan kl 13 och 15, är det  
julmarknad på Paul Jönska gården.

Sjöfartsmuseet
Sommarens utställning på Sjöfartsmuseet anslöt till Svenska 
Flottans 500 års jubileum, berättar Carl-Johan Jargenius från 
museet, och fortsätter:

Utställningen visade fartygsmodeller, från de små beväpnade 
handelsfartyg – koggar – Gustav Vasa fick låna från Hansan i 
Lübeck till dagens moderna ubåtar Två av modellerna hade 
lånats in från Hagmans museum. Några tillverkades för att 
visas på utställningen och modellen av ubåten HMS Gotland 
kom från Försvarets materielverk. Modellerna kompletterades 
av pedagogiska texter och texthä¢en. En kanon från 1786  
lånades in från Hittarps byaförening.

Museet besöktes under sommaren av åtskilliga hundra  
personer. I september visades museets utställning om  
den svenska flottan för en grupp svenska amiraler och  
sjöo¯icerare.

Under våren har bryggan S/S Eriksborg, bänken  och bojarna 
utanför museet renoverats, liksom husets grund.
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Potatis som både yrke och hobby

Text & foto:  Anja Thorsén-Arnsvik

Bertil Larsson är född på gården i Viken, som han i fjol tog 
över e¢er sin far. Sonen Viktor, även han behjälplig på gården 
när så behövs, är åttonde generationen. Tillsammans med 
Bertils sambo Ann-Marie driver de byns chipseri och odlar  
den potatis som försörjer det med råvara.

Långvarigt intresse
Potatisintresset började för Bertil på 70-talet då Blå Kongo 
dök upp som en exotisk nykomling i det svenska potatis- 
sortimentet.

– Jag började fundera på om det inte kunde finnas fler sorter 
som kunde vara intressanta. 

Så särskilt många svenska kollegor som nördat ner sig i potatis-
samlande har inte Bertil. Och de som finns är mestadels äldre 
män. Det är nämligen ganska slitsamt att samla på potatis-

sorter. Varje år måste potatisarna i jorden, gro och växa till 
plantor vars rotknölar på nytt samlas in och lagras till nästa 
säsong. 

– Det är lite känsligt, ibland kan det vara på håret att vi får in 
dem innan frosten kommer, säger Bertil och konstaterar med 
ett skratt att det vore lättare att samla på frimärken.

Hur många sorter har du?

– Tja, jag brukar svara ”några hundra”, svarar Bertil och rycker 
på axlarna.

Han får ingen ersättning för sin insats som frivillig genbank för 
potatisen. Men en insats är det likafullt. Han har bland annat 
delat med sig av sorter till den nordiska genbanken.

– De kan spara groddar i sina laboratorier, utan att behöva 
odla upp dem, berättar Bertil.

Även om potatissamlingen är en hobby för Bertil har han som 
chipsfabrikant så klart viss nytta av den i sin a¯ärsverksamhet. 
Under varumärket Larssons vill han och Ann-Marie kunna  
erbjuda chips från ett antal olika potatissorter. Varje år  
används 8-9 olika sorter i tillverkningen och de potatisar från 
samlingen som skördas testkörs i chipseriet för att deras 
egenskaper som chipspotatis ska kunna utvärderas.

– Är det en sort som visar sig fungera bra försöker jag hitta 
och köpa upp större volymer som kan gå in i produktionen.

Kan du nämna några udda sorter som används i chipstill- 
verkningen?

– Red Emmalie och Blaue Anneliese odlar vi i större skala till 
chipstillverkningen. Red Emmalie är röd även i köttet så de 
chipsen ser ut som bacon!

Även om potatissamlande och chipstillverkningen förmod-
ligen är så långt en potatisodlare kan komma i specialisering 
och spjutspetskompetens så har Bertil och Ann-Marie de  
senaste åren börjat tänka i lite andra banor också. De satsar 
nu på att åter bredda lantbruket, att få det att mer likna  
lantbruket som det var när Bertil var liten.

– Vi vill vara mer självförsörjande på gården, berättar Ann-Marie. 

Det beslutet innebär att diverse djur åter fått flytta in på  
gården, som under många år endast bedrivit ren växtodling.

Mannen i jeans och väst pratar lågmält med de ulliga grisarna som hoppfullt samlats bakom eltråden. 
Han sky�lar upp lite chips ur en grön tunna – chips som av olika skäl inte hållit måttet – och slänger 
in dem i hagen. Ett nöjt grymtande tar vid medan djuren bökar i sig av godbitarna.

Mannen med grisarna är Bertil Larsson, Vikenlantbrukaren som är potatisexpert, men som på sistone 
också valt att diversifiera sitt lantbruk för att uppnå en högre grad av självförsörjning.

Bertil med tre av de små kvigorna av rasen irländsk dexterko.

Bertil med sitt ardennersto Sonja.Hållbarhet… Här får grisarna restprodukter från chipsproduktionen. Bertil med sin son Viktor vid chipsfabriken.

Fortsättning
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Några av Bertils potatissorter: Röd Kalmar, Blue Danube,  
Kalber Rotstange och Talent.

Larssons Chips - 8 olika smaker.

– Vi har ungerska ullsvin. De är väldigt sociala och trevliga. 
Hos oss får de leva 2-3 år innan de går till slakt och då hamnar 
köttet i vår egen frysbox. 

Grisarna gör även nytta på andra vis än som slaktdjur. De  
producerar gödsel samt bökar bort ogräs.

Engelska sussexhönor står för äggproduktionen. Hästarna 
står för trivsel och fritidsaktiviteter och bidrar även de med 
gödsel till växtodlingen. Fyra små kvigor av rasen irländsk 
dexterko har också införska¯ats. 

– De är små och lätta och trampar inte ner marken så mycket. 
Deras kött är fint och marmorerat, säger Ann-Marie. 
Tanken är att när kvigorna får kalvar ska dessa säljas.

Djurliv med guldkant
Alla djuren på gården får gå ute där de kan få utlopp för sin 
dri¢ att hitta egen föda. Grisarna hjälper till att äta upp de 
chips som sorterats ut ur produktionen, ett tillskott i födan 
som de uppskattar.

– De har fredag varje dag, skojar Bertil.

Han får också bröd och grönsaker från Tempo som inte längre 
går att sälja till kunder, men som är smaskens för grisarna. 

– Och så får vi drank från Vikens bryggeri till både korna och 
grisarna. Det gillar även min ardenner, men hon blir tjock om 
hon får äta för mycket.

Gården omfattar 50 hektar mark. Förutom potatis odlar de 
vall, maltkorn och vete. Att bara odla potatis på sina åkrar  

går inte. Dels passar inte all mark för potatisodling, dels  
måste en viss växtföljd till för att inte sjukdomar ska drabba 
potatisplantorna.

120 ton
Varje år går omkring 120 ton egenodlad potatis till chipseriet. 
Mellan åtta och nio olika potatissorter används. Bland fabri-
kens chipssorter återfinns bland annat ”säsongens chips” där 
potatissorten som använts ski¢ar över säsongen. Allra mest 
exklusiv i Larssons sortiment är de chips som görs på vild- 
potatisen Andean Sunside. Chipsen görs i begränsad upplaga 
men är e¢erfrågad och varje år e¢erlängtad bland chips- 
kännare i kundkretsen.

I dagsläget säljs Larssons chips på delikatess- och gårds- 
butiker i hela Sverige. Ett tag var det gårdens chips som  
erbjöds på SAS flygplan. Men när flygbolaget ville få chipsen  
billigare tackade Bertil för sig.

– Vi kan inte sänka priset i dessa tider när både el och bränsle 
blir allt dyrare, säger han.

Provförsäljning pågår i Tyskland och Österrike och förfråg-
ningar har kommit så långt bortifrån som från Hongkong. 

– Men där blir det nog för svårt att lösa frakten.

Hur ser din vardag ut i november när Byalurens läsare läser  
denna text?

– Förhoppningsvis lite lugnare än nu i september. Men det 
hänger på att vi hunnit få upp potatisen tills dess, svarar Bertil.

Viktor vid potatistraktorn. Testodling av potatis.

Bygatan 3, Viken  •   042 - 34 45 00
www.hanefred.se 

Hanefred Köksdesign finns till för
dig som värdesätter personlig och 
engagerad service. Här finns gedigen 
kunskap från mer än 25 års erfarenhet 
av köksdesign. 

Ditt unika drömkök skapas av gedigna 
snickerier från småländska Lidhults
som tillverkat vackra snickerier ända 
sedan 1944. 

Du kan även få hjälp med garderober, 
badrumsmöbler, hallmöbler och 
annan typ av förvaring.  

Välkommen till utställningen i Viken!

AUTO-ÄLGEN
Den stora verkstaden  

i det lilla formatet!
Hos oss får du personlig service och vi kan hjälpa till med:

– Service & reparationer. OBS! Serviceavtal gäller hos oss! – 
– Försäkringsskador, glas/plåtskador och maskinskador – 

– Elbilar, AC och hjulinställning – 
Vi är en auktoriserad märkesverkstad.

Behöver du hjälp? Ring oss, så bokar vi en tid!
Vi finns på Trädgårdsgatan 23 i Viken.

Du når oss på 042-23 61 58 eller info@auto-algen.se 
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i Viken Öppet 365 dagar om året!

Alltid butiksstyckat kött, fräscha grönsaker & brett sortiment! Varmt välkommen!

När jag blir stor vill jag bli som Maj!
Text & foto:   Lotta Strömgren Jönsson & privat foto från Maj Jacobsson

Ibland tänker jag att jag nog börjar bli för gammal för att träna. Det blir allt bökigare att ta sig upp och 
ned från golvet. Som om avståndet mellan uppe och nere på något magiskt sätt tycks öka. Liksom allt 
det som ska förflyttas mellan uppe och nere. Men så trä�ar jag Maj. Maj Jacobsson är fyllda 89 år och 
tränar flera gånger varje vecka. Hon berättar för mig om sin tro på vikten av att träna för att hålla både 
kropp och knopp i form. Och för att det är så roligt, ger en sådan energi och gemenskap.

Vi trä¯as hemma hos Maj på Hylleblomsvägen dit hon flyttade 
tillsammans med sin make Lennart för fyra år sedan. Innan 
dess har de bott på Ringvägen, Skepparegatan, en sväng i  
Helsingborg, via hus på landet i Buskeröd och sedan alltså 
åter till hus, på Hylleblomsvägen i Viken. Maken Lennart gick 
tyvärr bort för några år sedan e¢er en tids sjukdom. Och så 
klart är han saknad. 

– Vi tränade alltid tillsammans jag och Lennart. Han reste 
mycket i sitt jobb för Frigoscandia. När han kom hem tränade 
vi o¢a ihop. Det började med att Lennart var del av Vikening-
arne som bildades 1963. Det var ett gäng män som tränade 
tillsammans i Bäckaskolans gymnastiksal, berättar Maj. Själv 
tränade jag med andra kvinnor i en sal på Kyrkskolan där vi 
först fick flytta undan skolbänkarna för att komma åt golv och 
ribbstolar, skrattar hon. Men det var så tråkigt att träna på 
olika tider när Lennart var så mycket borta. Det slutade med 
att Lennart såg till att jag, som ensam kvinna, fick vara med 
gubbarna och träna. Det var så trevligt och ingen av männen 
brydde sig om det.

Vikeningarnes aktiviteter utvecklades till olika beroende  
på säsong. På våren sprang man i den nyanlagda slingan i 
Lerbergsskogen. Då började allt fler familjemedlemmar följa 

med. Sedan blev det sommarmorgnar för hela familjen med 
samling kl 08.00 vid Solviks badplats i Mölle. Dagen inleddes 
med löptur upp till fyren och tillbaka. Det var bra intervall- 
träning inför lopp, minns Maj. Sedan fikade vi, umgicks och 
badade. Det var härliga dagar.

Med tiden började Maj och Lennart springa lopp. Hon deltog i 
det första Springtime år 1983 och har sedan sprungit 3 mara-
ton, det första som 50-åring, 13 Göteborgsvarv och en mängd 
andra lopp. Därutöver har familjen alltid levt ett aktivt liv 
med tennis, skidåkning, golf mm. Det har gått i arv berättar 
Maj, vars båda döttrar Maria och Malin med respektive och 
barn, alla deltagit i gemensamma helgturer till Kullaberg. Man 
springer eller går e¢er bästa förmåga. Det viktiga är samvaron 
och att röra på sig, konstaterar Maj.

Nu har Maj i alla fall slutat springa. Under åren har hon drab-
bats av två cancerdiagnoser. 2004 drabbades hon av leukemi 
men tillfrisknade. 2014 fick hon en tumör i ryggmärgen som 
opererades bort, men operationen lämnade tyvärr allvarliga 
men. – Jag kunde inte stå, inte gå och inte hålla balansen.  
Men jag är helt säker på att all träning gjorde att jag ändå  
tillfrisknade som jag gjorde. Det gör en stark att träna.  
Det behöver alla tänka på. 

Men springa var inte längre att tänka på. Maj upptäckte att 
det fanns gruppträning på Sans och Balans. – Jag sa till Carin 
(reds.anm. Carin Jönsson, ägare) att jag egentligen är alldeles 
för gammal för det, utropar Maj. Men Carin påstod att man 
aldrig blir för gammal och att alla tränar på sina egna villkor. 
Så jag vågade. Och det är jag så glad för idag. Det är en härlig 
gemenskap att träna med andra. Och alla hälsar så glatt och 
välkomnande. Jag tränar gärna ute, oavsett årstid. Men har 
testat det mesta – Barre Move, Soma Move och i går var jag  
på booty! Ibland får jag dåligt samvete för att jag tar upp en 
plats för någon som är yngre och liksom kan träna ”bättre”. 
Men så säger de att jag inte får tänka, säger Maj och ser ändå 
fundersam ut.
– Kan man inte komma iväg kan man träna hemma uppmanar 
hon. Häromdagen var min äldsta dotter här och skulle plöts-
ligt göra armhävning säger Maj och pekar på mattan. Hon 
skulle göra 30, men det sa jag att det kan inte jag. Så jag  
gjorde bara 20* …(!?)
Dessutom tränar Maj så klart fortfarande med Vikeningarne, 
varje onsdag kl 17 på Vikenskolan. Där är det många från det 
gamla gänget kvar. Föreningen fyller 60 år nästa vecka.  
Men det får nog bli en egen berättelse i kommande nummer 
av Byaluren.

*Maj vill e�er sin korrekturläsning vara noga med att jag lägger 
 till att de gjordes på knä.

Maj med en älskad Vikeningarnetröja. Maj år 2014, med alla de medaljer hon samlat genom deltagande  
i olika lopp genom åren.

O�a hör vi andra, betydligt yngre deltagare säga: ”–När jag blir äldre 
vill jag bli som Maj!” Maj är ett levande bevis på att träning och en  
aktiv livsstil gör nytta under hela livet. En sann förebild, hälsar  
Carin Jönsson på Sans & Balans.

”En sann förebild” 
Carin Jönsson,  
Sans & Balans
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För en del är kyrkklockornas ringande ett gissel som stör  
sömnen. Men för många är kyrkklockornas klang något fint 
som stämmer till e¢ertanke mitt i livets brus.

Att ringa i klockor är en gammal tradition från Fornkyrkan 
– just att påkalla uppmärksamhet och påminna om att nu 
händer det något i kyrkan, nu är det dags att fira gudstjänst. 
Det finns många lokala traditioner om när och hur länge kyrk-
klockorna skall ringa. O¢a ringer klockorna några minuter en 
timma före söndagens gudstjänst sedan en halvtimma före 
och precis några minuter innan själva gudstjänsten börjar.

Vid andra gudstjänster som dop, vigslar och begravning ringer 
också kyrkklockorna precis innan gudstjänsten börjar. Så 
kan det finnas lokala traditioner om att också avsluta dessa 
gudstjänster med klockringning.

Lördagar kl 18.00 ringer det för helgen så kallat Helgsmål.  
Det är en fin tradition. Arbetsveckan är slut. Nu kommer  
söndagen med sin vila och rekreation.

Ibland hör vi kyrkklockorna mitt i veckan klockan 10.00. Det 
kan vara en Själaringning. När församlingen får reda på att en 
medlem i församlingen är död så ringer man i kyrkklockorna 
för att meddela dödsfallet och för att hedra den dödes minne. 
I en del kyrkor ringer man i lilla klockan när det är en kvinna 
som är död och i stora klockan när en man är död. Just för 
att meddela trakten om dödsfallet. Ringningen varar 10 – 15 
minuter. I kyrkorummet finns det möjlighet att sitta ned och 
tända ett ljus vid dessa tillfällen.

I söndagens gudstjänst ringer vi som Tacksägelse. Mitt i guds-
tjänsten under Förbönen läser man upp den dödes namn  
och ålder som en kungörelse för församlingen. Det tänds ett 
böneljus och kyrkklockorna ringer sedan som avslut. En fin  
gammal tradition som är till för att hedra minnet av den döde 
men som också vill hjälpa de sörjande ett steg vidare i sin  
sorg och saknad.

Skulle kyrkklockorna ringa vid annat tillfälle och under lång 
tid så är det ett tecken på att något allvarligt har hänt! Förr 
var det en varning i krigstid. Det kan också vara ett sätt att 
uppmärksamma en fara eller så ringer man för att hedra 
människor som drabbats till exempel vid en katastrof.

Men vi hör också  
kyrkklockorna ringa 
in det nya året som  
en bön om fred och  
välgång.

– Ring, klocka, ring!

Eva Gullmo, präst

Varför ringer kyrkklockorna?

Söndagen den 28 augusti öppnade vi dörrarna till en nyrenoverad Kyrkstuga!

Det är har blivit ett ljust och fräscht rum som välkomnar församlingsbor i alla 
åldrar. Varje dag händer det något – det kan vara en kör som övar, ett ka¯e som 
serveras, en studiegrupp som möts, en sopplunch eller en konfirmandsamling.

Du kan läsa mer om Kyrkstugan på vår hemsida. (se adress nedan)

Text & foto:  Eva Gullmo

svenskakyrkan.se/
kulla-pastorat/viken

Besök gärna vår hemsida  
för mer information!

Musik i Vikens kyrka  
Advent och jul 2022

Eftermiddagsmusik i advent 
Söndag 4 december kl 15.00

Matilda Nordberg, sång, Lovisa  
Kowalczyk, violin, Viktor Nordliden,  
cello och Karin Johansson, orgel. 

Lucia i kyrkan 
Söndag 11 december 16.00 och 17.30

Miniorkören Young Singers och  
Young Voices, Hanna Blomberg, fiol  
och Petter Ferneman, accordion.

Ord och ton i adventstid 
Torsdag 15 december kl 16.00

Lukas Gustafsson, sång
Jan Karlsson, trumpet
Karin Johansson
Helena Morath
Matilda Nordberg 

Camille Saint-Saens Juloratorium 
Söndag 18 december kl 16.00 

Laudate, Old Singers, solister  
och instrumentalensemble.

Återinvigning av Kyrkstugan

Lokalen före renoveringVälbesökt vid invigningen.

Härligt ljusinsläpp & ljusa väggar.

Invigning av nyrenoverad Kyrksstuga.
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VIKEN I VÅRA HJÄRTAN!

Valvet har förmedlat bodrömmar i Viken i mer än 30 år. 

Det är vi glada för eftersom Viken är en sådan fantastisk 

by att både leva och arbeta i. Havet, stranden, hamnen, 

bykänslan, restaurangerna och bageriet - allt i en härlig 

blandning. Många av våra kunder har både köpt och sålt 

bostäder via Valvet flera gånger. Långsiktiga relationer är 

vi bra på. Likaså bodrömmar i Viken. 

Kom gärna förbi vårt kontor på Bygatan 28 och prata 

bostäder med oss.

Väl mött hälsar 

Patrik, Sara, Tobias och Christina. 
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Från pojkrummet i Viken  
till företagsledare i London

Text : Lotta Strömgren Jönsson     Foto : Fredrik Martini Andersson

Ibland bara ramlar ett uppslag till artikel i Byaluren över en och liksom nästan skriver sig själv.  
Så var det när jag i mitt arbete med att skriva om unga vikenbor i världen, fick nys om Fredrik  
Martini Andersson. Fredrik är uppväxt i Viken, bor i dag i London där han tillsammans med två  
andra är grundare till bolaget Tailify som idag har över hundra anställda världen över. Tailify  
hjälper varumärken att hitta rätt influencers för sin marknadsföring via sociala medier, att skapa  
rätt innehåll och att mäta resultaten av dessa samarbeten. Bolaget är i stort sett grundat från  
Fredriks pojkrum i Viken – inte bara en utan till och med två gånger.

– Jag har bott i Viken sedan 1995. Jag gick ut Procivitas 2009. 
E¢er några månader i Sydamerika flyttade jag till London för 
att plugga på Cass Business School, berättar Fredrik.

– Under den sista tentaperioden kom jag och några klass-
kamrater att pratat om hur vårt beteende förändrats. Vi hade 
börjat resa till nya resmål, besöka nya restauranger och köpa 
andra typer av kläder än vi gjort innan. Vi klurade på vad det 
berodde på och kom fram till att det var till följd av rekom-
mendationer från personer som vi inte kände men som vi  
följde på sociala medier, fortsätter Fredrik. Från vad som  
idag kallas ”influencers”. 

Vännerna funderade vidare på företeelsen samt vad detta inne-
bar för nya beteenden och a¯ärsmodeller. Vid denna tidpunkt 
var detta inte mer än en av 100-tals idéer som vännerna pratat 
om under sina universitetsstudier. Men under sommaren 2013 

möttes de igen och istället för att umgås så som de brukat, så 
började de arbeta på vad som skulle bli Tailify. 

– Vi arbetade hemifrån under ett halvår, då ingen av oss hade 
pengar. När våra klasskamrater tog fina jobb på banker och 
konsultfirmor i London, flyttade vi hem igen. Det blev en 
mörk, ensam vinter i pojkrummet i Viken där bolagets grund-
idé och a¯ärsmodell mejslades fram. Men också en tid full av 
motivation och inspiration, minns Fredrik. På något sätt 
kände jag att jag lyckades undgå den typiska karriärstegen 
där och då, och kände mig väldigt bekväm i att jag ska göra 
detta resten av mitt liv – hur det än går.

Små steg framåt tog till slut vännerna till en finalplats i  
Venture Cup, en första plats i Media Lab Competition och de 
fick sin första kund. E¢er cirka ett år lyckades de få sin första 
investering. – Från att ha ställt in vårt första Tailify event,  

Björkvägen 21, 26363 VIKEN
Tel. 042-236679

Alla dagar

8–20

Manue�  kö�  och deli 

Lokal mat!
⇼

Manue�  kö�  och deli Fräsch frukt

Lokal mat!

Catering för a� a ti� fä� en

Lokal mat!

Björkvägen 21, 26363 VIKEN

⇼
Lokal mat!

Catering för a� a ti� fä� en

Välkommen till vår fi na butik!

att gå till Gröna Lund, på grund av att vi inte hade nog med 
pengar, så hade vi plötsligt 7 miljoner kronor på banken,  
berättar Fredrik och låter fortfarande överraskad.

Här började dock ett år av misstag och lärdomar. – Vi var verk-
ligen gröngölingar. Nästan allt vi gjorde, gjorde vi för första 
gången: Att anställa människor, göra en budget, lägga upp  
en företagsstrategi, bygga en kultur, bygga teknologi – allt  
var nytt. Och som med allt som är nytt så är det lätt att det 
blir fel. E¢er ett år var pengarna slut och vi fick låta 20  
personer gå, konstaterar Fredrik. Nu var det dags att flytta 
hem till pojkrummet i Viken igen. 

Där och då var det nära att de slängde in handduken. Istället 
valde de att precis som i början ta steg för steg framåt. Det  
tog ett år att ta sig ur den svåra situationen och resa pengar 
igen. Denna gången från London. Idag har Tailify kontor i  
London och över hundra anställda. De har arbetat med några 
av världens största influencers, som kan ta upp emot 10 mil-
joner kronor för ett sponsrat inlägg och gjort kampanjer för 
varumärken som Coca Cola, Disney och IKEA. – Men allt är  
ett resultat av små steg framåt. Och varje dag kommer nya  
utmaningar, o¢a större än gårdagens, noterar Fredrik  
e¢ertänksamt.

Vilka lärdomar vill du då dela med dig till andra unga som står 
inför sina val av vad de ska göra i sina liv frågar jag Fredrik.

– Hitta vad som ger dig energi och glädje, inte vad folk runt-
omkring dig tycker att du ska göra. Hitta vad du hade kunnat 
göra även om du inte hade tjänat några pengar på det. Om-
ringa dig av folk som drar dig framåt och ly¢er dig uppåt. Det 
enklaste sättet att få ut det du vill av livet är att göra insatsen 
själv, först. Vill du ha glädje – ge glädje. Vill du bli vältränad – 
träna. Vill du ha mer pengar kvar i sluten av månaden – spara 
och investera. Och gör det kontinuerligt. Ingenting kommer 
till dig och “you get back what you put in”, uppmanar Fredrik.

Avslutningsvis frågar jag så klart om Fredriks relation till Viken 
och om hans favoritplatser här.

– Jag har en väldig kärlek till byn, och försöker att komma 
hem så o¢a som möjligt, berättar Fredrik. O¢a reser jag  
hellre hem än utomlands. Viken har alltid varit min oas.  
Min favoritplats är innergården på konditori Öresund. Där  
kan jag spendera timmar. Att spela lite tennis och sedan  
möta vänner nere på restaurangerna i hamnen är mer än  
nog för en perfekt sommar.

När jag avslutat intervjun med Fredrik kan jag inte sluta  
fundera över vilka a¯ärsidéer som det mejslas på i flick-  
och pojkrummen runt om i Viken just idag. Som vi kanske  
får skriva om här i Byaluren om några år.

Fredrik tillsammans med Tailifys medgrundare Didrik Svendsen, 
Joakim Barje och Fredrik Segerby.

Fredrik tillsammans med kollegor pa kontoret i London. 
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Vinschen på Strandlyckan
Det är nog många som promenerat Strandlyckevägen fram 
och undrat över vad det är för anordning som står uppställd 
på den fina stenläggningen uppe på gräskanten. Som om  
det mesta här i världen finns det naturligtvis en historia att 
berätta. Många har i och för sig säkert redan klarat ut att det 
är en vinsch, men varför här?

Jo, det är en vinsch och historien om den börjar med att  
skepparen och båtbyggaren Magnus Svensson, som bodde 
strax intill, anlade en egen liten båthamn nedanför strand-
brinken. Med de stora stenblocken som låg i vattnet utanför 
stranden byggde han, väl i slutet av 1800-talet, en brygga  
som folk kallade ”Store Bro”.  Där kunde man angöra mindre 
skepp och båtar.

Som vi vet är havet inte alltid nådigt och västliga stormar  
har kra¢ nog, om än inte att förflytta berg, så i varje fall att 
förflytta stenblock. Minns hur badbryggans stora stenar  

bytt plats vid stormar i senare tid. Så ”Store Bro” raserades  
e¢er hand och av det bygget finns närmast inget kvar.

Så gick åren och 1925 bestämde sig fyra mästerlotsar i Viken 
för att bygga en ny brygga strax söder om den gamla. Nu  
kallades den ”Lilla Bro”. Lotsarna var Henning Wikdahl,  
Johannes Rumberg, Joel Klintberg och Paul Thorwald  
Jönsson. Det var dessa herrar som på så sätt ordnade en 
skyddad plats för sina egna fiskesnipor och för att lättare  
kunna dra upp dem på stranden byggde de en vinsch.

De gamla lotsarna gick ur tiden och den gamla vinschen  
lämnades att långsamt ruttna och förfalla. 1976 engagerade 
sig John Oltins kultursti¢else i det gamla spelet, vilket ledde 
till att det restaurerades. Sti¢elsen står fortsatt för under- 
hållet, och på en av bilderna nedan ser vi lotsättlingen 
Lars-Inge  Wikdahl i arbete med underhållet.

Text & foto: Stig Ewaldson

2022

Nya perspektiv 
Johnny 
Johansson

Jag och min fru är nyinflyttade till Viken sedan december 2021. I över 20 år  
har jag arbetat som yrkesfotograf och producerat foton samt film för hotell  
och destinationer världen över. Parallellt med detta har jag jobbat mycket  
med interiörfoto, porträtt, bröllop och event. Jag kan känna att jag skiljer mig 
lite genom att o¢a tänka utanför boxen och delar med glädje med mig av  
mina kunskaper om varför och hur jag tänker när det gäller vinklar, perspektiv 
o s v. Vissa saker som detaljfoto får bli obesvarat då detta ”bara kommer till 
mig som en vision” och som jag sedan agerar utifrån.

Sommaren 2020 var vi nere i Viken på semester och detsamma 2021. Jag blev 
helt lyrisk av denna fantastiska idyll. På hösten 2021 såg vi möjligheten att  
flytta hit och saken var klar. Från att ha bott i Borås i 59 år skulle man nu bli 
skåning med cykelavstånd till havet i härliga Kullabygden.

Hoppas på många trevliga möten med er i Viken!

Fotograf 

kaneos.se
@kaneosmedia

Vedic Art - Målarkurser - Drop in 
 Café - Presenter - Konstnärsmaterial

Öppet torsdag till söndag kl 13-17
Bygatan 21, Viken

galleriplume@gmail.com

VI MATCHAR DITT VACKRA  
INRE MED ETT VACKERT YTTRE

info@formochfloratradgard.se 
070-47 45 485

www.formochfloratradgard.se

@formochfloratradgard

Cecilia Tidstrand, trädgårdsarkitekt
form&flora trädgårdsdesign

KÖP ÅRSKORT FÖR 2023
SÅ FÅR DU ALL TRÄNING

 UNDER DECEMBER 2022 PÅ KÖPET!

Kom in så berättar vi mer! 
Friskis&Svettis Höganäs, Litteraturvägen 8, Höganäs

042 - 33 09 09
www.friskissvettis.se/hoganas

(gäller nya medlemmar)

Foto: Johnny Johansson
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Brännans Gårdsbutik 
i Viken – så går det

Text: Olof Engvall Foto: Brännans Gårdsbutik

Butiken har fokus på inredning, trädgård och närproducerat. 
På gårdsbutiken hittar besökaren bland annat handgjord och 
handmålad marockansk keramik, linnedukar och servetter, 
antika urnor, kuddar och filtar, trädgårdsverktyg etc.

Mimmi - Nu har ni haft verksamheten igång i fyra 
månader - hur har det gått?
Vi har fått enormt fin respons från Vikenbor och andra som 
bor eller semestrar i nordvästra Skåne. De sista veckorna på 
högsäsongen var otroligt lyckade! Vi fick göra flera snabba in-
köpsresor för att fylla på lagret och det är så otroligt roligt att 
se bilder på våra prylar i sina nya hem som våra kunder delat 
på Instagram och Facebook. 

Hur har mottagandet blivit?
Vi hade inte kunnat föreställa oss ett finare mottagande! Kun-
der och besökare har delat med sig av så fina ord, men det bäs-
ta betyget har nog varit när de har kommit tillbaka upprepade 
gånger, och varje gång med nya bekanta eller familjemedlem-
mar som de vill visa upp vår butik för. Flera Vikenbor har sagt 
att de inte hade en aning om att det fanns en gård här, så nära 
Viken och grannområdet, men ändå avskilt och på landet. De 
tycker också att de får en enorm medelhavskänsla när de tar 
steget in i butiksområdet (minus vädret då!).

E�er 20 år på Brännans Gård, gick i somras en dröm gått i uppfyllelse  
för Marianne Johansson och Mimmi Hetorp. Den 31 juli öppnade  
mor- och dotterteamet en gårdsbutik i hållbarhetens anda.

Vad är bäst med att driva verksamheten  
- vad är roligast?
En av de bästa sakerna med att driva verksamhet här på  
gården, är att få bjuda hem våra kunder till oss och dela denna 
lilla bit av land tillsammans med dem. Vår dröm är att så små-
ningom kunna expandera konceptet och bjuda in folk till att 
sitta och fika och njuta av miljön i en liten caféverksamhet.  
Att få driva verksamhet utanför vår ytterdörr fungerar perfekt 
för oss, vi bor tre generationer här och hjälper alla till när det 
behövs. Vår verksamhet är absolut något vi brinner för, en 
dröm som blivit verklighet. 

Vad händer till jul hos er?
Vi har just nu fullt fokus på julplanering, vi vill verkligen mysa 
till det här på gården och förmedla en härlig julstämning. 
Tänk granris, kransar, juldekorationer, klappar, glögg och och 
allt däremellan! En annan sak vi gärna ly¢er fram är att vi vill 
arbeta så mycket som möjligt med lokala producenter och 
andra företag i området för att hjälpas åt så gott det går när 
det kommer till näringslivet i vår lilla by och resten av närom-
rådet. Vi samarbetar gärna, så hör bara av er om ni har några 
förslag på hur det kan se ut! 
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Nytillskott på Vikens 
godaste gata

KONTORSHOTELL PÅ
UNIKT LÄGE I VIKEN

Kontaktperson
Christian Histrup  |  042 - 490 13 15  |  ch@exeprop.se exeprop.se

GAMLA VARVET – 
MODERNA KONTORSRUM 
DIREKT PÅ BRYGGAN

Några steg från lunchdoppet 
finns här 6 möblerade kontorsrum 
av hög standard med tillgång 
till modernt onlinemötesrum, 
gemensam lounge och fikarum.

Här har du också fler fördelar som 
till exempel städning, wifi, skrivare 
och eget låst förvaringsskåp.

Läs mer och anmäl ditt intresse:

gamlavarvet.se

Text:   Lotta Strömgren Jönsson     Foto: Agneta Ekström, Viktoria Blomberg Book & Tim Uziel

Cecilia Liljedahl utanför sin butik, tillsammans med bland 
andra Monica Oldsberg vid invigningen.

 Cecilia tillsammans med Joakim Bengtsson och Karl Fredrik 
från Eklaholm vid invigningen.

Nästa 50 olika ostsorter finns att välja på i butiken. På bilden syns Cecilia tillsammans med Zandra Berta Uhr. 

Vi trä¯ar Cecilia Liljedahl som är grundare och ägare till  
Cecilias Fromagerie. 

– Jag har arbetat som copy och projektledare. Jag har även 
varit platschef för Sofiero med dess park, trädgård och slott. 
Jag har arbetat med många stora event och stora projekt. Nu 
ville jag göra något i det lilla, berättar Cecilia om bakgrunden 
till initiativet. Jag har i många år arbetat i och ur olika projekt. 
Nu ville jag skapa något varaktigt och bestående.

År 2021 flyttade Cecilia med sin man till de svarta husen i  
Vikens trädgård. Ole är pensionär, men driver en biodling. 
Dock inte hemma på tomten försäkrar Cecilia. När det var 
dags för Cecilia att fundera på vad hon skulle satsa på de 
kommande åren var uppslagen många. 

– Det började med att jag sprang på den lediga lokalen här på 
Bygatan 21 och blev förälskad, Läget är fantastiskt med den 
lilla stenlagda och upphöjda piazzan med kvällssol utanför. 
Som gjort för en liten uteservering i solen, berättar hon.  
Men vad butiken skulle fyllas med var oklart. Inredning, café, 
trädgård, glass? Men Viken har redan ett fantastiskt utbud  
av det mesta, konstaterar Cecilia. Så jag landade i att Viken 
behövde en ostbutik!

Cecilias dotter är gi¢ med ägaren till Bengtssons ost och före-
står butiken på Väla. Där har också Cecilia ryckt in då och då. 
Så både kontakterna och kunnandet fanns.

– Det är mycket känslor bakom beslutet skrattar Cecilia.  
Någon direkt marknadsundersökning har jag inte gjort.  
Så jag hoppas och tror att jag tänkt rätt.

Under hösten har butiken anpassats för verksamheten och 
invigning skedde alltså 28-29 oktober i ett strålande höst-
väder och förrättades av ostexperten Monica Oldsberg. Namn-
kunniga Joakim Bengtsson och Karl Fredrik från Eklaholm var 
några av de fler än tvåhundra besökare som kom vardera dag 
för att fira, smaka och handla i den nya butiken.

– Butiken kommer att vara öppen tisdag till fredag kl. 10-18 
och lördag kl. 10-15. Till våren kommer vi ansökan om till-
stånd så att det ska vara möjligt att landa ned på vår piazza 
och provsmaka lite av vårt utbud tillsammans med ett glas 
innan man vänder hemåt, berättar Cecilia.

Vilken av alla dessa ostar är då Cecilias favorit avslutar jag 
med att fråga. – En dansk fullmåneost som bara tillagas 12 
gånger om året, just de dagar då det är fullmåne berättar  
Cecilia. Den ska man inta med kvittenmarlmelad och tunn-
brödchips eller pain depiche.

Sista helgen i oktober fick Vikens godaste gata ett nytillskott. På Bygatan 21, mitt emot Prego, 
invigdes då Cecilias Fromagerie. En ostbutik med nästa 50 olika ostsorter samt därtill allt 
som passar till ost såsom kex, marmelader, men även exklusiva oljor och teer samt keramik  
och presentartiklar.
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Cecilia Falkerby

@byalurenviken

Caroline Granqvist 

Alve Lyberg Tove Grahn

Gustaf KullCecilia Falkerby

Tove Grahn Victoria Curling Eriksson

Har du några fina 
Viken-bilder att 

dela med dig av?

Följ oss på 
Instagram!

Där meddelas det
om när och hur
man skickar in 

sina bilder.

Bilder som skickas in 
publiceras i mån av plats.

Johnny 
Johansson

Jag har tidigare jobbat som säljare på företag i Helsingborg 
och Ängelholm i många år. För 3,5 år sedan kontaktade  
Christian Witt mig. Karin, som tidigare jobbade på Lisas Träd-
gård, skulle sluta och de behövde en ny aktivitetsvärdinna. 
Det var inte ett svårt val. Jag bor i Viken, jag ville jobba i Viken, 
jag älskar matlagning och service – jag sa ja.

Det här med försäljning var ett serviceyrke. Jag tycker om att 
jobba med människor, så det var en kul grej att jobba med. 
Detta jobbet är också ett serviceyrke, men mycket mer  
personligt och fritt. Jag sköter mig själv och ansvarar för alla 
sysslorna. Här känner jag mig behövd på ett annat sätt.  
Att jobba med äldre som jag gör här – de behöver mig och jag 
behöver dem. Det är mycket skratt här och man blir otroligt  
engagerad i alla som bor här.

Hur ser din dag ut?
Jag börjar vid 10-tiden. Jag ramlar in med mina kassar och  
vi börjar med ka¯e. Jag hjälper till att ordna luncherna – hus- 
manskost som lagas från grunden med färska råvaror. Alla 
hjälps åt att duka. Däre¢er äter man tillsammans och tar en 
kopp ka¯e med något litet gott e¢er maten. Det är en härlig 
gemenskap. E¢er lunchen har vi lite aktiviteter. Sommartid 
spelar vi boule på onsdagar. Jag har även blivit gymnastik- 
ledare på gamla dar. En gång i veckan kör vi ett enkelt  
program som kan göras sittande och alla kan hänga med på. 
Vi har en egen Spotify-lista som heter Lisas Trädgård och  
alla får önska låtar. Vi har även lite underhållning några gånger 
om året samt krä¢skiva och gåsamiddag. Jag sköter all bok-
ning av underhållning och föredrag. Förra året hade vi  
Maritas Blommor här och alla fick göra blomsterarrangemang 
till julen. Ibland har vi lite andra aktiviteter som till exempel 
bakning. Vi hittar på lite allt möjligt. Jobbet är väldigt  
varierande och fritt. 

Finns det någon arbetsuppgift som är extra rolig?
Det är svårt att säga… Allt är kul. Jag har aldrig ”söndags- 
ångest” eller något sådant. Jag älskar att gå till jobbet. Detta 
är nog det roligaste jobbet jag ha¢! Ibland kommer Christian 
in och säger ”Då kommer man till sin andra familj!”. Och exakt  
så är det! Detta är som min andra familj.

Vad gillar du allra mest med ditt jobb?
Man lär känna många av de äldre. Många av de boende  
har kanske inte sina familjer här omkring och behöver någon 
att prata med. Lika mycket som jag är involverad i dem är de 
involverade i mig och mina barn. Jag är väldigt öppen som 
person och har lätt för att prata. Jag bjuder på mig själv  
och får jag även det tillbaka. När jag var ung ville jag bli sjuk-
sköterska, men jag kom in på en annan bana. Men nu känns 
det som jag är på rätt plats.

Text & foto: Kith Wig Timour

Möt Ulrika Resvik, som jobbar på Lisas Trädgård.

”Jag älskar att gå till 
jobbet. Allt är roligt!” 

En dag på jobbet
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Vi utför alla typer av byggnadsarbeten, exempelvis fönsterbyten, kök, badrum,  
trädäck, tillbyggnader etc. Vi kan hjälpa till med hela processen, från ritningsstadiet 
fram till överlämning av projektet.

Vi utför uppdrag åt privatpersoner, fastighetsägare, brf:er och företag. Dessutom  
har vi stor erfarenhet av att ta oss an försäkringsärenden. Tveka inte att höra av er.

Byggprojekt på gång?

Välkommen att ringa på: 
0701-700 790
snickarhjalp.se

Kom till det vackra Tivolihuset i Höganäs, 7-9 april 2023 för att 
uppleva skånsk konst av såväl etablerade som oetablerade 
konstnärer. Bland deltagande konstnärer finner ni Tim Timmey, 
Linus Cinnamoni a.k.a. MrArtnet, Hélène Wachtmeister m.fl. 

Är du kreatör med anknytning till Skåne och vill ställa ut under påsken? 
Ansök på vår hemsida senast 31 januari 2023. 

SKÅNES FRIA KONSTRUNDA, 7-9 APRIL 2023

Padel och eldsjälar
För lite mer än ett år sedan hörde Vikens Tennisklubb av sig 
till kommunen med en förfrågan om att utöka sitt hyresavtal 
med mer mark för att bygga padelbanor. Ett kort tag däre¢er 
fick de grönt ljus att bygga sina önskade 4 banor. 6000 kvm 
står nu till Tennisklubbens förfogande på Poppelvägen  
och numer rymmer den nya anläggningen de önskade  
padelbanorna.

Men naturligtvis krävs det mer än ett tillstånd för att bygga, 
utforma och driva en padelanläggning.  Eldsjälar och kapital. 
En av dem som gjorde detta görligt är Marcus H:son Lindfors 
och förutom att han möjliggjorde satsningen är han en  
engagerad part i hela utvecklingen och fortsatta drivandet.  
Vikensonen som generöst stöttat idrottsföreningar i byn  
såsom WBS och Vikens IK. 

”Att kunna investera och samtidigt utveckla Viken, som ligger 
mig mycket varmt om hjärtat, känns roligt och inspirerande. 
En viktig anledning till investeringen och samarbetet med VTK 
är ju att kunna erbjuda oss alla Vikenbor närhet till att kunna 
spela och intressera oss för padel, inte minst ungdomarna  
givetvis, dessutom skapar vi tillsammans ett ännu mer  
attraktivt och levande Viken vilket gynnar oss alla”, säger  
Marcus H:son Lindfors.

Om någon nu undrar varifrån det upplysta namnet ”Viken  
Padel by M” gör på fasaden. 

Som redan statuerat krävs det fler engagerade själar. Ett måste 
för en anläggning som drivs i ideellt sy¢e och inte är privat-
ägd. Två av dessa facklor mötte jag några veckor e¢er invig-
ningen. Joakim Eriksson, ordförande i Vikens tennisklubb och 
Susanne Johannesson, hängiven padelspelare och engagerad 
i eventgruppen.  Vi pratar padeldöd, konkurrens, familjeanda 
och gemenskap. En sak de inte riktigt tror på och tre de  
verkligen tror på. 

Padel för alla
När Vikens Tennisklubb ansökte hos kommunen om att hyra 
mer mark var bollsporten på allas läppar. Exploateringen  
landet över var enorm och kommunens andra anläggning 
hade precis fått bygglov för ytterligare 4 banor. Dessutom var 
padel en av de få aktiviteter som faktiskt var ”tillåtna” under 
pandemins restriktioner. När jag trä¯ar Joakim och Susanne 
på den alldeles nya anläggningen Vikens padelhall har kanske 
hypen lagt sig något. Men att det skulle vara en sport på  
dödens rand är det ingen av dem som tror. 

Tvärtom kanske padeln gått in i ett annat skede, gjorts mer 
tillgänglig och man kan spela på många andra vis än just  

bara hyra en bana. Tack vare hypen de senare åren har fler 
hittat till sporten och den är tillgänglig för alla. ”–Man kan i 
stort sett börja spela padel från man är 4-5 år säger Joakim, 
dessutom är det en sport, till skillnad från tennisen, som är 
mycket mer tillåtande och lättillgänglig. För att spela tennis 
behöver man komma upp på en ganska hög nivå för att vara 
bra, medan i padel kan fler bli duktigare snabbare.”  Lägg där 
till att en stor uppsjö av gruppspel, turneringar och tävlingar 
tagits fram, så finns det något för alla. 

Spelarnas hall
”–Vi vill också att det ska kännas att man är en i en stor gemen-
skap, det är ett huvudfokus och en målbild för oss. Vikens  
Padel är spelarnas hall och man ska få känslan att man inte 
bara är en i mängden.” 

Angående konkurrensen finns det heller inte så mycket oro 
kring den. Det finns trots allt bara två inomhusanläggningar 
i hela Kullabygden och intresset för att spela är fortfarande 
stort.  Däremot kan nog ingen padelhall i Sverige överleva på 
att ”bara” hyra ut banor per timme utan att erbjuda spelaren  
något extra. Så stor satsning sker på otaliga variationer för 
den sugna. Det är det endast fantasin som sätter gränser för 
hur, var och när man kan svinga sitt rack. 

Ungdom, happenings och allt däremellan 
”–Vi smygöppnade lite först. Den stora öppningen hade vi 
v.44. Där, bland mycket annat, ungdomar kan spela för  
en billig peng.”  Då har också flertalet gruppspel såsom  
vinnarbanor och spelgäng såsom gubbapadel och vassa  

Text: Ea Althin Fölsch     Foto: Fredrik Rege, studiorege.se & Susanne Johannesson

padeldamer kört i gång. Ungdomen är en grupp det kommer 
satsat extra mycket på. Samarbete med skolor och fritids- 
verksamhet är i full färd. 

Något eventgruppen jobbar med mycket är just upplevelsen 
och variationen. A¢er work, happenings, svensexor, mö- 
hippor, tjejhäng, padel-och-bubbel, grabbtimme, familje-
häng. Allt är möjligt, besökaren bestämmer. 

Är du sugen på att hitta på något i Padel- 
anda, så bara maila in ditt intresse till  
info@vikenpadel.se eller på Facebook i  
gruppen Viken Padel, där du även kan se  
allt som händer. Bana bokar du på MATCHi.

Eventgruppen. Från vänster : Susanne Johannesson, Patrick Hedström  
Christer Olsson, Margareta Tello och Magnus Andersson.

44     Byaluren nr 57 - 2022-2 45



55Plus Höganäs
Kajsa Jönsson, 0730-54 55 95
kajsa@55plus.se 
www.55plus.se/hoganas

Anlita en senior idag!
Våra kunniga medarbetare kan hjälpa dig att få tid 
till annat än att ta hand om ditt hem. Ring oss idag!

Städning Trädgård Fönsterputs

Målning Hemmafix Snickeri

Inte medlem? 
Bli det redan idag!

Det är ni medlemmar som gör  
denna tidning och allt vårt arbete i  

Vikens Kultur- & Byaförening möjligt!

Öppna Swish & scanna QR-koden, ange namn, 
e-post och mobilnr – enkelt!

En investering på 200:-/år

Matte och husse är Caroline och Niels Wul¯ Karlinder. Som  
så många andra vardagar är de här denna septembertisdag 
för att låta sin hundflock springa av sig i hägnets trygghet. 
Helgerna brukar de undvika, då är det så många hundägare 
som trängs om att komma till.

Paret har bott i Viken i 17 år. Och i ett par av dem tjatade Niels 
regelbundet på Höganäs kommun om att anordna ett hund-
hägn i byn. Han låg på och skickade mejl på mejl med olika 
förslag på var i Viken rastgården kunde ligga. Till slut blev 
drömmen verklighet.

– De ville väl bli av med mig, skrattar Niels.

Han och Caroline vill dock berömma kommunen som de tycker 
sköter om hägnet till belåtenhet. Gräset klipps regelbundet 
och kommunen har också satt upp en lykta i rastgården som 
kan lysa upp under mörka vinterkvällar.  

Niels kan inte gå så bra.  Därför tycker han det är perfekt att 
kunna gå till hundrastgården – paret bor alldeles i närheten – 
och låta hundarna springa omkring själva i någon halvtimme.

Wul¯ Karlinders hundflock består av golden retrievern Henry, 
blandrastiken Ronja (räddningshund från Kanarieöarna) samt 
blandrastvillingarna Lycka och Nalle (räddningshundar från 
Rumänien).

Den fyrhövdade flocken springer omkring och nosar, hittar en 
pinne, slåss på lek med varandra samt skäller ut förbipasse-
rande, speciellt de med hundar. En hundägare som passerar 
frågar om det går att komma in men får nekande svar av Niels.

– Tyvärr är vår golden inte säker med andra hundar, säger han 
och ber hundägaren utanför hägnet att vänta.

Trivselreglerna säger att besökare i rastgården hänger ett 
koppel vid grinden för att signalera att det redan är hundar där. 

Här rastar hundarna sig själva
Redan på avstånd hörs upphetsade skall från hundrastgården vid Vikens park. 
Det är den lilla blandrastiken Ronja som flitigt skällande besöker rastgården 
med husse och matte och sina tre hundkompisar.

Andra hundägare som vill in bör då fråga om det är säkert att 
släppa in ytterligare hundar.

Vad är det mer för regler?

– Ja, givetvis att var och en plockar upp e¢er sina hundar,  
säger Caroline. Hon tycker att detta fungerar bra.

– Så klart händer det att man som hundägare kan missa 
ibland, man kanske står och pratar och har uppmärksam-
heten på annat håll. Men när man plockar upp e¢er sin egen 
tar man givetvis upp även sånt som andra kanske missat vid 
tidigare besök. Vi hjälps åt.

Lilla Ronja tillbringar nästan hela intervjun med att skälla ut 
Byalurens representant. Kanske är det kameran som kan  
upplevas som hotfull?

– Ja, tyvärr vet vi ju inte vad våra räddningshundar varit med 
om innan de kom hit, säger Caroline. Men det är nog en hel del.

TIPS!
På Facebook finns en särskild 
grupp för byns hundägare som 
vill trä�as i hägnet och låta sina 
hundar umgås. 

Den heter ”Hundgården i Viken” 
och hade när denna artikel  
skrevs 81 medlemmar.

Text & foto:  Anja Thorsén-Arnsvik
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Många varv kring byns 
midsommarstång

Text:  Lisbeth Ryberg     Foto:  John Oltins Kultursti¢else Viken Förr och Nu & Gunnar Cato, Kullagillet.

Anläggningen
Vikens parkanläggning, ”Anläggningen” i folkmun, 
kom till under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal.  
Området var tidigare en liten sjö, Sora Bäck, och  
marken var obrukbar. 1895 ritade länsträdgårds- 
mästaren B Kjellsson ett förslag till rekreations- 
område för Vikenborna. Först 1908 blev parken  
verklighet e¢er att Vikenborna hjälpt till med plante-
ring av lämpliga träd och växter. Här blev det, förut-
om bäckar och björkar i mängd, en stor gräsyta med 
flaggstång. Se ritning.  Här började midsommar- 
firandet i ”Anläggningen” som parken kallades av  
Vikenborna.

Området låg i östra delen av det som idag omfattas 
av Hemgårdsvägen, Höganäsvägen, Markavägen och 
Bäckavägen. På 1960-talet byggdes Bäckaskolan ut 
och 2000 byggdes bostadsområdet Tre Gudor. Idag 
vittnar några björkar, vitsippor och en liten damm  
om den gamla parken.

Fakta: Lisbeth Ryberg

Vikens midsommarfirande har stadigt lockat många deltagare genom åren.  
Lisbeth Ryberg från VKB bjuder på en detaljrik tillbakablick.

Från tidigt 1900-tal fram till 1962 firade Vikenborna midsom-
mar i den park som gick under benämningen Anläggningen. 

Vikenborna hjälptes åt att plocka blommor, ibland räckte det 
till kransarna och hela stången, ibland bara till halva stången. 
Det fanns en miniatyr av Vikens Mölla med försäljning av godis 
till barnen, det var musikanter och lekledare. Kullagillet var 
redan då uppskattade medverkande, i sina vackra Luggude-
dräkter och med dansuppvisningar till traditionella skånska 
danslåtar. Det var oxdans och gamla kämpalekar.

Norra Hage
1963 flyttades midsommarfirandet till Norra Hage. Kullagillet 
stod som arrangör, under en tid  i samarbete med Vikens IK. 
På midsommara¢onen var det traditionellt firande. Viken- 
borna hjälptes fortfarande åt att klä stången och plocka 
blommor. Ibland hjälpte snälla blomsterhandlare till med  
utfyllnad. Nu ville vi ha en stång som var klädd hela vägen. 

Spelemän och lekledare, Allan Ekström sjöng och ledde  
dansen. Nu utökades festligheterna, lotterier med ål, lax, 

blommor och choklad! Ka¯eservering och försäljning av  
kransar med blåklint. Kullagillets damer, i sina folkdräkter, 
band kransar e¢er kundernas huvudmått, när de inte deltog 
i dansen. 

Folkfest
Viken växte och det blev inte bara en ring med dansande, utan 
två och ibland tre ringar. Föräldrar på filtar i gröngräset hade 
picknick, medan små grodor hoppade mellan jungfru, jungfru 
skär och karusellen som gick till kvällen. Därtill kom sommar-
gäster och tillresande från byarna omkring och gjorde det 
hela till en folkfest. 

På midsommardagen blev det paus i dansen kl 16.00, då var 
det dags för säcklöpning för de yngre,”romerska vagnar”, 
byggda av vältränade fotbollskillar stående/springande i  
pyramid. I dragkamp, flermannaskidor tävlade de mot  
Kullagillet.  Så småningom krympte firandet till dans på  
midsommara¢on, men då än mer välbesökt.

Tradition i fara? Läs mer om det på nästa uppslag.

Midsommarfest i viken 1950.

Anläggningen en midsommar på 1950-talet. Här ligger i 
dag området Tre Gudor, eller i folkmun Svarta byn.

Midsommarfirande som vi Vikenbor är vana att uppleva det.Förberedelser med midsommarkransar. Här kläs midsommarstången in i grönska blandat med blommor.
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Välkommen till din tandläkare & tandhygienist i Viken!

Ringvägen 1 • Viken • 042-23 82 66 • viken@optimaldental.se

Allmäntandvård • Barn- och ungdomstandvård • Akut tandvård • Tandhygienistbehandling • Estetisk tandvård och blekning 

• Implantatbehandling • Samarbete med specialister i tandreglering, protetik, kirurgi och tandlossningssjukdomar.

Alla patienter är välkomna – barn såväl som vuxna. Gratis tandvård för barn och ungdomar t o m året man fyller 23 år.

Tradition i fara
Midsommarfirandet i Viken är, som synes i artikeln på föregående uppslag,  
en mångårig tradition. Men nu krävs det att yngre kra�er tar över om inte  
firandet före pandemiåren 2020 och 2021 ska bli det sista.

Folkdansföreningen Kullagillet, som arrangerat midsommar- 
firandet sedan det började hållas i Norra Hage 1963, meddelade 
i år att de av åldersskäl inte längre kan hålla i festligheterna. 
Vikens Kultur- och Byaförening, VKB, fick denna information 
så sent att de inte hade chans att ta över 2022 års firande.

Och trots e¢erlysningar från enskilda Vikenbor på bland  
annat Vikenkoll blev det inget gemensamt Vikenfirande i år.

– Vi Vikenbor vill verkligen säga ett stort, stort tack till Kulla- 
gillet. De har ställt upp med att arrangera vårt midsommar-
firande i så många år att vi till sist såg det som självklart, 
konstaterar Lisbeth Ryberg, suppleant i Vikens Kultur – och 
Byaförening, VKB. 

Hon hoppas nu att byn med gemensamma kra¢er kan se till 
att det gemensamma midsommarfirandet fortsätter i en  
eller annan form.

– Kullagillet förvarar det material som kan behövas fram till 
midsommar 2023 och har lovat att hjälpa den eller de som  
vill ta över. Intresserade får gärna höra av sig till VKB som kan 
förmedla kontakt, säger Lisbeth Ryberg.

– Det blir kanske i något annorlunda former, men midsommar 
måste vi fira!

Midsommar 2023? Vi behöver hjälp!
Är du intresserad av att hjälpa till att bevara vårt 
fina traditionella midsommarfirande här i Viken?

Ta kontakt med Lisbeth Ryberg, VKB.
Kontaktinfo hittar du på sista sidan.

Text:  Anja Thorsén-Arnsvik     Foto:  John Oltins Kultursti¢else Viken Förr och Nu

Som bilden visar har det även �rats midsommar  
vid Fäladsvägen, som här år 1910.
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Plötsligt så händer det… – kanske…
En historia om hur Vikenkoll är ett viktigt forum för åsiktsbildning och dialog. Om hur en liten bild 
på Vikenkoll tillsammans med vikenbornas engagemang faktiskt kanske kan leda till förändring. 
Tänk om vi e�er alla dessa år äntligen åter kan få en badbar strand i centrala och södra Viken

Allt började med att Gunni Fleiter-Carlson lade ut bilder på  
Vikenkoll. Bilderna visade stranden norr om piren. En igen-
vuxen och tångig strand som knappast kunde locka någon  
annan än fåglar och hundar till bad. 

Bilderna fick många att reagera och det startades en kom-
mentarsslinga där alla var överens om att ”så här” borde det 
inte få se ut på en så fin och central plats i Viken. Samtidigt 
figurerade kommunens starke man Peter Schölander inför 
valet i HD med ett utlåtande om att moderaterna minsann 
ville öka tångrensningen av kommunens stränder och att man 
kunde tänka sig att se över sin prioritering – ”Vi har ha¢ fem  
prioriterade stränder sedan urminnes tider. Det är dags att 
göra något och vi blir både fler och får hit fler turister.”  
Nästan som en invit som var omöjlig att motstå, eller hur?

Det ena ledde till det andra och vips så hade det samman- 
fattats ett upprop med en uppmaning till politikerna/före- 
trädare för de politiska partierna i kommunen att verka för  
att stranden norr om piren åter ska rensas på tång. Många  
är vi som minns när denna strand var mycket populär och  
ansågs vara Vikens finaste.

Motiven är många. Att befolkningen i Viken under de senaste 
år vuxit vilket tillsammans med ökad turism, ökat belastning 
och slitage på befintliga stränder. Att Viken, vilket Byaluren 
skrivit om i tidigare nummer, under åren 2020-2025 kommer 
att ha växt med över 500 bostäder, merparten av dessa i 
centrala och södra Viken. Att besöksnäringen i Vikens hamn 
växer. Sommaren 2022 var rekordartad både avseende antal 

gästbåtar och för besöksnäringen i byn. Vad vore då mer  
naturligt än att öppna upp för en centralt belägen strand för 
attraktiva bad med närhet till Vikens hamn och dess besökare? 
Och vi delar gärna stranden med värdefullt djur- och naturliv 
där den norra delen gärna kan lämnas orensad.

Uppropet lades ut på Vikenkoll och på bara några dagar skrev 
fler än 250 vikenbor under uppmaningen! De politiska partier-
nas företrädare kontaktades och blev informerade om vår  
önskan och om hur många som skulle stötta ett parti som  
valde att gå oss till mötes i denna fråga. Vi fick också ett  
uppslag i HD där representanter för oss boende, näringsidkare 
i hamnen, Hamnföreningen, Wikens Båtsällskap med flera fick 
möjlighet att beskriva vår sak. 

M, C och L har inför valet alla ställt sig  
bakom vår önskan
Resultatet? M, C och L har alla nu svarat att de avser att de 
står bakom vårt upprop och kommer arbeta för rensning av 
tång norr om piren! Förutsatt dock att inga invändningar finns 
från Miljöförvaltning och Länsstyrelsen. Nu är det upp till oss 
alla att bevaka denna fråga inför kommande säsong. Men  
lö¢et finns dokumenterat på Vikenkoll och aldrig har det varit 
så nära till en förändring.

Tänk vilket fantastiskt forum Vikenkoll är för opinionsbild-
ning, samverkan och dialog för oss vikenbor. Tack för det.  
Och tack Gunni!

Så här vill vi att det ska se ut nästa sommar!! Låt oss hjälpa politiker och tjänstemän att minnas sina lö�en.

Inspirationsbild - strand utan tång.

Text:  Lotta Strömgren Jönsson     Foto:  Kith Wig Timour 

@canstockphoto
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vikenslantman.se Karlsfältsvägen 3, 042-23 61 10

JULSTÄMNING PÅ VIKENS LANTMÄN!
Julgransförsäljning från fredagen den 25 november  
– kungsgran, blågran, rödgran, kransar och ris.

Hos oss hittar du även ljusslingor för hela trädgården, 
ljusstakar, julgransfötter och pynt till granen.

Varmt välkommen!

Mån-Fre 8 -18, Lör 9 -14. 
Stängt på röda dagar. 

Är du företagare och funderar på att bli medlem?
I januari drar vi igång vårt arbete med Vikenguiden 2023. Vill du vara med, 
så är det bra tajming att bli medlem nu! Investeringen är 900:- per år exkl 
moms (varav 200:- är momsfritt). Skicka företagsnamn, kontaktperson, 
adress, mailadress och telefonnr till + logo: info@vikensforetagarforening.se

vikensforetagarforening.se

Text & foto: Olof Engvall

Fjäderbollarnas skötkonung 
lägger racket på hyllan

Många känner Olof Andersson som den charmige hobbyfiskaren med den svarta sjöboden i 
hamnen, andra honom som barndomens uppskattade lärare (som kan alla sina studenters 
namn) och en tredje som en listig fjäderbolltrollare i GBK Golfarnas Badminton Klubb. Om 
du som undertecknat jagat boll tillsammans med Olof i Vikenskolans idrottshall är nu en 
Vikenepok till ända. För nu har Olof lagt racket och fjäderbollar på hyllan.

Fyrtio år e¢er att Olof tillsammans med Mats Bredgaard och 
Tommy Delander spelade badminton i gymnastiksalen på 
Bäckaskolan blev sommaren 2022 slutpunkten för fjäderja-
gandet. Slutfesten arrangerades inte på en linoleummatta 
med vita ränder, utan vid Olofs fiskebod i hamnen. Byaluren 
passade på att fråga hur det hela egentligen startade?

– När Bäckaskolan lades ner och Vikenskolan byggts försökte 
vi hyra banor där men gick bet. Regeln var att endast fören-
ingar fick hyra varför jag bildade GBK Golfarnas Badminton 
Klubb. Då gick det utmärkt att hyra hela hallen och vips så fick 
jag med mig mina golfande vänner in i badmintonens förtrol-
lande värld. Som flest var vi över 20 som spelade samtidigt!

God stämning och glädje i centrum
Att varje vecka, i 40 år trä¯as för att spela kom att bli ett sätt 
att både hålla sig i fysisk som mental form. Tävlandet var  
underordnat och det sociala i centrum. Bland annat ordnades 
sommarfester med olika sorters sillmackor och grillkorv.  
Boule och dartspel varvades med vå¯lor med grädde och sylt.

– Att det blev så populärt berodde nog på att det var så  
opretentiöst. Vi spelade alltid dubbel och bytte partner så  
att matcherna blev jämna. Tror inte att det NÅGON GÅNG  
blivit diskussion om bollen var inne eller ute! Alltid god  
stämning både på planen och vid alla de sammankomster  
vi ha¢ utanför planen.

Vilket blev så det starkaste minnet så här  
40 år efter starten?
– För tio år sedan blev vi utmanade av en grupp ungdomar 
i Helsingborg. När de såg mig med långt skägg, båda knäna 
lindade och med sextiotalskläder tittade de på varandra och 
skakade på sina huvud. Helt förklarligt. Jag vann alla fyra 
dubbelmatcherna. Helt på grund av att Robin Thuvesson  
behärskade 75 procent av banan. Jag stod bara framför nät 
och puttade över bollen. Den uppställningen hade de aldrig 
trä¯at på! E¢er två års badmintonfrånvaro under covid och 
fyrtioårs skadefrihet, så ville jag inte riskera hälsenan. Men 
visst saknar jag både badmintonspelare och inte minst den 
sociala samvaron, avslutar Olof Andersson.

Olof tillsammans med Mats Bredgaard och Tommy Delander. Boule i samband med slutfesten.

Slutfest vid Olofs fiskebod i hamnen.

54     Byaluren nr 57 - 2022-2 55



Avgiften är 200 kr per år och hushåll. Swisha 200 kronor till 
123 051 91 99, via QR-koden här intill eller via bankgiro 5705-4108.
Ange namn, adress och mejladress. Du som anslutit sig till VKB:s  
elavtal 2020-2022 har betalat in medlemsavgiften för de tre åren. Nu är det dags igen!

Glöm inte att betala medlemsavgiften till VKB för 2023

ORDFÖRANDE
Posten vakant vid Byalurens  
pressläggning.           

VICE ORDFÖRANDE
Thomas Uziel 
Strandrågsvägen 16, 070 5707999

SEKRETERARE
Kristina Hagman
Skepparegatan 36, 070 2509151

KASSÖR
Christina Norström
Strandlyckevägen 19, 070 9790581                       

LEDAMÖTER
Erik Juelsson 
Sliprännevägen 32, 070 5311877

Karin Lundholm 
Hamngatan 10, 070 5311877

Christo¯er Magnusson 
Sjögräsvägen 17, 073 2437847

Sofie Johansson 
Lilly Håkanssons gata 2b, 076 0206691

Klas Ericson 
Bygatan 26, 070 5700000

Marco Hagblom 
070 9404707

SUPPLEANTER
Annika Jagander 
Martin Påls guda 9, 073 7003186

Lisbeth Ryberg 
Bäckavägen 16, 070 3690183

Elisabeth Schönbeck 
Höganäsvägen 58b, 073 9959198

ADJUNGERADE
Sophiamöllan: Malte Wennerström 
Karlsfältsvägen 76-16, 070 3771738

Sjöfartsmuseet: Lars Reuter 
Backagatan 16, 070 6313715

Paul Jönska gården: Ann-Britt Strufve 
Åldermansvägen 26, 073 9808866

Byaluren: Olof Engvall 
Kalvlyckevägen 3, 073 5414573

Badhytter/bryggor: Erik Juelsson 
Sliprännevägen 32, 070 5311877
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Vikens Kultur- och Byaförening 
Box 108, 263 03 Viken. BG: 5705-4108
e-mail: info@vikensbyaforening.se
Orgnr: 843002-3369

vikensbyaforening.se

Är du en ideell kraft som brinner för Viken?

Jul i Viken Julmarknad på Hemgården
Lördag & söndag  3–4 december kl. 11 - 16
Julmarknad på Paul Jönska gården
Lördag 3 dec, kl 13-15
Julmarknad i Viken
Söndag 4 dec kl 13-17. Tomten vid möllan kl 15. 
Islandshästridning mellan kl 13-15.

Vikens Kultur- och Byaförening styrelse be-
står idag av ett härligt gäng, olika kön, bak-
grunder och åldrar. Vill du bli en av oss och 
delta ideellt i VKB:s styrelse? Det betalar sig 
i äkta, stimulerande, glädjefull, meningsfull 
och utvecklande energi och kamratskap! 
På ideell basis anordnar vi i VKB för Viken-
borna, både medlemmar och icke medlem-
mar, Valborgsfirande, Vikenfesten i juli, jul-
marknad med Mölletomte och julgran 
på Gröna Torg. 
Vårt magasin Byaluren, två utgåvor per år, 
produceras på ideell basis av en professio-
nell redaktion. Den delas ut till samtliga 
Vikenbor, medlem eller inte. Nyttig, lokal 
samhällsinformation.
Vi ger stöd till våra kultursti¢elser Sophia-
möllan, Paul Jönska gården liksom Sjöfarts-
museet. Lite hjälp får också Kultursti¢elsen 
Viken Förr och Nu som förvaltar Vikenarkivet 
och anordnar byavandringar. Vi äger och un-
derhåller Stenbryggan och Lisas brygga, lik-
som ett stort antal av våra älskade badhytter!
Skulpturerna Bamse, Tur Hopp och Kärlek, 
Jarring-bysten och Fiskepigan Lovisa med 
Viken 1737 har alla kommit till genom en 
generös donation av bröderna Kock och 
förvaltas av VKB.
 Vi ger våra synpunkter när Höganäs Kom-
mun ber om det och ibland utan att de ber 
om det, i ärenden som berör oss i Viken. Det 
kan handla om byggplaner och trafikären-
den. Nu är vi inbjudna att delta i planeringen 
av ett utegym. Vi samarbetar med Kulla-
bygdens övriga byaföreningar och byter er-
farenheter som kan vara till ömsesidig nytta. 
Marknader genomför vi tillsammans med 
Vikens Företagarförening, och skolan 

får bidrag till toleransresa. Ja, snälla elever 
städar stranden som motprestation 
varje vår och har försäljning via VKB:s 
marknadsstånd. 
Medlem måste man däremot vara för att få 
ta del av det elavtal som byaföreningen till-
sammans med Kullabygdens byaföreningar 
förhandlar fram. Nytt avtal kan redan vara 
på gång för Vikenborna från årsski¢et. Det 
nuvarande har varit en bra a¯är för medlem-
marna. Se vår hemsida för aktuell info.
Som alla inser krävs det att Vikenborna 
engagerar sig. Du är välkommen att bidra, 
med ditt personliga engagemang, för att alla 
dessa samhörighetsskapande evenemang 
ska kunna fortsätta! Genom att komma med 
i vårt härliga gäng, eller om du inte har tid 
och möjlighet är vi ändå tacksamma för alla 
ekonomiska bidrag. 
Vi behöver bli fler, så om du har lite tid 
över för ideellt arbete är du välkommen att 
kontakta vår valberedning för mera informa-
tion, Lotta Hördin, lotta.hordin@telia.com 
eller Fredrik Hallgårde, fredrik @hallgarde.se. 
Vi kan lova dig att vi är ett gäng som trivs och 
jobbar bra tillsammans, man tar på sig de 
uppgi¢er som passar ens personlighet och 
förutsättningar. Är du nyinflyttad är det ett 
bra sätt att komma in i gemenskapen och 
lära känna många nya människor. Och med 
möjlighet att påverka sakers tillstånd i byn 
och ibland i kommunen. Tveka inte att 
anmäla ditt intresse! 
Du som inte har tid och möjlighet att avsätta 
din tid till vår byaförening vill naturligtvis 
bidra med 200 kr för ditt hushålls medlem-
skap och stöd till VKB:s viktiga arbete för 
byn!  Se nedan.

Välkomna, nya medlemmar och tack till alla som redan är med och deltar!  
Vikens Kultur- och Byaförening – styrelsen




