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Byaluren
Utgiven av
Vikens Kultur- och Byaförening.
Adresser, kalendarium och
ordförandes spalt finns på

Byalurens sista sida.

Det stora Blå
Den blomstertid nu kommer
Med lust och fägring stor
Få platser uppå jorden kan bjuda på sånt mod...
Som våran by i viken – vid Sundets vackra strand,
Med sol och ljuvlig värme, och fötterna i sand

Chefredaktör:
Olof Engvall
olof.engvall@
hotmail.com

SMÅTT
&GOTT

Nya Vikvalla, sid 9.

Behöver du hyra lokal?

Rondellförslag,
sid 11.

Redaktion:
Louise Alexén
louise@
kdn.se

Pernilla Ringström
nilla_73@
hotmail.com

FOto: fredrik rege

Någon större skald lär jag aldrig bli.
Att försöka kostar inget.
Med mitt försök till strof vill jag
och redaktionen bjuda in er till ett
nummer som vi har fyllt med bybornas berättelser.
Dessutom gör vi ett nummer av
att det rekordfylliga Byaluren firar
40. Precis som de föregående 39 utgåvorna är nummer 40 en hyllning
till Viken, människorna som bor eller har en relation till byn och till
vår gemensamma byhistoria. Hyllningar förtjänar också de eldsjälar
som för 20 år sedan sjösatte Byaluren. Och till de många personer
som sedan dess förvaltat detta värdefulla kulturarv. Grattis till byns lite
småluriga Byaluren.
Nog om jubilaren och över till
något minst lika härligt. För sommaren är äntligen här i all sin prakt.
Sommarlov och semester och dagar
som fyller på livets dagbok med nya
minnen. Dagar som dröjer sig kvar.
Som inte riktigt tar slut utan istället
övergår i nya dagar. Sommargäster
som fyller vinterns tomma hus med
förväntningar, strandbad med sand
mellan tårna, magiska seglatser på
Öresund, korvgrillning på stranden,
brännboll med barnen, smeksamma
promenader längs Strandlyckevägen
och vidare ut på fäladen, restaurangbesök på härliga restauranger i
hamnen och glödande solnedgångar
från Lasses Strandsidan.
Listan över våra ögonblick av
lycka är lång när vi nu går in i ”det
stora blå”. Årstiden då vinterns gråsvarta färger är ett minne blott och

Byaluren är en medlemstidning för
Vikens Kultur- och Byaförening och delas
ut till samtliga Vikenbor, oavsett om de är
medlemmar i VKB eller inte. VKB medfinansierar Byaluren med som mest 10 000
kr per nummer (vid behov). Övriga kostnader för att finansiera Byaluren bärs av annonserande företag och föreningar.
Tidningen ska spegla livet i Viken, förr och
idag. Principen är att ge historiska återblickar, cirka 40 % av det redaktionel-
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har ersatts av havets och himlavalvets skalor av blått. Sommaren sprider ljus i sinnet, byborna går man
ur huse, återupptar förra årets samtal med grannar och förbipasserande, delar med sig av motgångar och
gläds med varandras framgångar.
Här finns gemenskap, lite uppfriskande galenskap och en gemensam uppfattning om att allt faktiskt
är möjligt. Befriande och berikande.
Visst är Viken ett paradis!
Vad längtar du efter i sommar?
Sommarkvällar med varma vindar
som smeker ditt ansikte, ljudet från
badande barn, skrattande människor längs stranden, havet som ligger
spegelblankt, blicken som letar sig
ut över havet och möter den glödande solen som är på väg bort i
horisonten...
Jag tror ni vet precis vad jag menar och det underbara är att när du
läser detta är drömmen mitt framför
näsan.
Så se till att stanna upp och
fånga den magiska tiden i vår vackra plats på jorden. Och som psalmen avslutar ”de skola oss påminna,
Guds godhets rikedom, att vi den
nåd besinna, som räcker året om...
Olof Engvall
PS. Vad gäller innehållet i detta jubileumsnummer så hälsar redaktionen att Byaluren aldrig varit så här
innehållsrik någon gång tidigare. Vi
hoppas att du ska tycka lika mycket
om alla berättelser som vi gjorde när
vi skrev dem DS.

la innehållet, medan nutid och framtid
ges 60 % av utrymmet. Innehållet bygger
främst på redaktionsgruppens nyhetsjakt/
nyhetsvärdering och läsarnas tips. Redaktionen beslutar till fullo om innehållet i
tidningen.
Byaluren har nu producerats i 40 utgåvor och har blivit ett viktigt forum för
boende i Viken. Den utkommer med två
nummer per år, ett vårnummer och ett vinternummer. Tidningen produceras ideellt

Katarina Trohammar
e.katarina.trohammar@
telia.com

Olle Bogren
olle.bogren@
telia.com

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

Östra Magasinet, som ligger bredvid Sophiamöllan är en samlingslokal med plats för
30 personer. Lokalen passar bra för möten
av olika slag och mindre familjesammankomster.
I den separata köksdelen finns spis och ugn,
kyl och frys samt kaffebryggare.
Är du intresserad av att hyra Östra Magasinet så
kontakta Denice Hultén på telefon 042-23 71 17.

Belönad arkitektur

Fotograf: Olle Bogren*
Omslagsfoto: Privat
Grafisk form: Tidstudion
Tryckning: Grafisk Partner

Simon Arne, sid 12.

*Då annan fotograf ej angivits.

Omslagsbilden:
Fart och ungdomlig fläkt, vad
kan bättre visualisera Viken?
Läs mer på sidan 28.
•
Tips och bidrag från våra läsare är
mycket välkomna. Skicka som mail
till någon av adresserna ovan eller
som vanligt brev till VKB:s adress som
finns på sista sidan.
Annonser är självklart välkomna
tillskott till Byalur ens ekonomi.
Intresserade kan kontakta Clasgöran
Strömgren på adressen ovan!
Annonsering erbjuds primärt företag
verkande i Viken. Undantag kan göras
till att omfatta Höganäs kommun om
ekonomin kräver det eller budskapet
anses ha stor relevans för Vikenborna.

Kyrkans tillbyggnad var ett komplicerat projekt,
som krävde mer än en duktig designer. Att skapa
förändringar av kyrkobyggnader innebär en balans mellan
kyrkohistoriska kunskaper och nyskapande förmåga.
Vikens kyrkas tillbyggnad Skeppet belönades med
arkitekturpriset i gruppen Årets Rum.
Det var arkitekt Erik Wikerstål som tog priset.
Ett stort grattis till Erik, men också till Vikens församling,
som genom Skeppet fått ett kyrkorum för
bland annat mindre mässor och gudstjänster.

Mötesplatser, sid 20.

Juryns motivering: ”Som en dockning mellan då och nu tar denna
byggnad med sin taktila kropp och bearbetade detaljer upp den
äldre byggnadens linjer och adderar en samtida form.”

Priser/del av sida (ex. moms).

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

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

NYTT ÅR!
Stöd VKB med din
medlemsavgift 200:till Bg. 5705-4108.

På bilden från Bygatan, (Storgatan förr),
ser man hur människor samlats. Kanske har
man tutat i den ursprungliga Byaluren för att
det fanns information till byborna.

Abrasion, sid 32.

(Gäller ej dig som har elavtalet och därmed
redan betalt medlemsavgift.) Inbetalningskort
medföljer denna tidning.
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Full rulle hos Familjen Fotboll
Pappa Lars Tindberg ger
sonen Carl instruktioner inför matchen.
Båda har samma glödande fotbollsintresse.

Det är engagerade familjer som Tindbergs, som gör att
Vikens IK idag är den största föreningen för ungdomar i
Viken. Det är en välskött förening med gamla anor, duktiga ledare, många populära aktiviteter och kurser.
Att hålla i allt detta kräver naturligtvis mycket tid och
alla i familjen är aktiva på olika sätt, framför allt far
i huset. De är inte ensamma om sin passion för fotboll, det är många vuxna som jobbar som tränare
och ledare, men Tindbergs glöder extra för den runda bollen. En söndagseftermiddag träffar jag Lars för
att lära mig mer.
Den spelglada familjen består av:
• Lars Tindberg 53 år, ungdomsledare och vice ordf. i VIK
• Gisela Stroh Tindberg, 51 år, supporter i VFSK (se nedan)
• Carl Tindberg snart 13 år, spelare i P13
• Jacob Tindberg, snart 11 år, spelare i P11
• Fotbollshunden Messi (döpt efter en av världens bäste
fotbollsspelare – vad annars!)

Fotboll är så mycket mer än bara spelet
Lars berättar att han själv alltid gillat fotboll men
hans föräldrar var inte särskilt intresserade, så hans
fotbollsledare blev därför extra viktiga och inspirerande förebilder. Dessa positiva upplevelser vill han
dela med sig av till ungdomarna i Viken.
Ungdomar som spelar fotboll lär sig så mycket
mer än bara själva spelet, som är nog så komplext
med grundregler, tekniska knep och finter. Utöver
en meningsfull och utvecklande fritid, lär de sig att
anpassa sig till en grupp, följa tider och även ordning och reda. Det händer så mycket spännande
i föreningen, som utvecklar ungdomarna ytterligare. Carl har gått en domarutbildning tillsammans
med sitt lag och de som vill skall själva börja döma
matcher för de yngsta i vår. Både Carl och Jacob ska
på två träningsläger i sommar, dels i Norrköping och
dels i Vikens IKs egen fotbollskola i augusti. Då är
alla flickor och pojkar mellan 5-12 välkomna att prova på det ädla spelet.
Fotboll hela veckan
– Jag är med på 3-4 träningar i veckan med mina
båda barn och är ledare i minst en match ytterligare per vecka. Dessutom ser jag en eller två matcher
som mina egna barn deltar i, berättar Lars.
– Vidare så planerar jag träningar och diskuterar
laguttagningar med andra ledare.
– Det är styrelsemöten, ungdomsledarmöten,
planeringsmöten för utbildning av spelare, planeringsmöten med lagens ledare, föräldramöten, Spelarutbildningsmöten, individuella spelarmöten med
mera. Totalt blir det cirka 20 timmar i veckan.

Delar av P01-02. Stående fr. v: Gustav Björling, Carl Tindberg, Axel Strandberg, Måns
Wallin, Hampus Hedström, Ludvig Linné, Pascal Edler och Hugo Håkansson. Främre raden
fr. v: Jonathan Stål, Jacob Norgren, Adam Timgren, Vilgot Carlsson och Petter Malmström.
Liggande: Eddy Jespersson.

Det som syns på träning och matcher är bara en del av
den tid som läggs ner.
Utan markservice från Gisela med mat, all tvätt av
fotbollskläder, skjuts till träningar och läxläsningshjälp, hade det aldrig fungerat. Hon är också mycket
aktiv i VFSK, som står för Vikens IK:s Föräldraförening. De ansvarar för alla kringsysslor på Vikvalla,
som t ex höst- och vårstädning eller stå i kiosken.
På sommaren blir det mer regelbundna speltider
men konstgräsplanen i Lerberget och de tider Vikens
IK har där, gör att föreningen kan spela 11 månader
om året - i juli är det välförtjänt semester.
Positivt för hela familjen
– Vi har så otroligt roligt hela familjen genom fotbollen – den binder oss verkligen samman.
Vi har varit i Barcelona och London för att se
matcher, åkt på träningsläger och killarna har spelat
matcher på flera platser. Snacket runt middagsbordet
handlar ofta om fotboll och vi ser de stora spännande matcherna på TV tillsammans. Att ha lärt känna
andra fotbollsfamiljer har gett mycket trevligt umgänge både på och utanför planen, som till exempel
den senaste ledarträffen med 10 vuxna och 20 barn.
Det är djupt imponerande med allt detta engagemang som ger så mycket gott både till ungdomar
och hela Viken.
Katarina Trohammar

Vikens IK grundades den
12 februari 1933 på Café
Vibo i Viken.
______________________
Hemmaarena är Vikvalla
i Viken.
______________________
Nya Vikvalla kommer att
stå klar 2015
______________________
Antalet medlemmar uppgår till ca 500 st.
______________________
Antalet lag uppgår för
närvarande till 13 st varav 11 st ungdomslag
med 250 barn totalt och
45 ledare.
______________________
Vikens IK spelar i vita
tröjor, blå byxor och vita
strumpor.
______________________
Läs allt om Vikens IK på
hemsidan Vikens IK –
svenskalag.se
_____________________
Läs mer om hur nya
Vikvalla kommer att bli,
på sidan 9 i tidningen.

Vilgot Carlsson
stormar fram i en
träningsmatch mot
Höganäs BK.

Flicklaget F03. Bakre raden fr. v: Nora Frykman, Thea Helperin, Fanny
Ringvall, Molly Ståleker, Fanny Hansson. Sittande fr. v: Evelina Vedin, Julia
Pradon, Tilde Skantz, Martyna Henriksson Liggande: Olivia Berg.
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Den som passerat förbi Grähsa Brygga under hösten
och vintern har kanske noterat glada och leende
människor i morgonrockar, badskor och badmössa.
Ångandes i den gråmulna kylan. Kanske ställer man sig
då frågan – vad i all världen är detta?

Åsas karriär började som kolumnist på Aftonbladet
1968 bara 20 år gammal. Hennes kolumn var mycket uppmärksammad och hennes åsikter provocerade
många. Det blåste friska vindar - mestadels från vänster - kring Åsa redan från början. På den tiden var en
ung kvinna med egna åsikter om politik och samhälle
något ovanligt. Egentligen ville hon bli textilare, gick
på Konstfack och jobbade ett år på Mah-Jong som enda anställd med inte mindre än tre chefer. Men sedan
lockade Karl Vennberg över henne till Aftonbladet.
Ivrig kärnkraftsmotståndare
På 1970 talet började Åsa engagera sig i kärnkraftsmotståndet – hon blev en av de ledande förspråkarna för
linje 3 som ville att kärnkraften skulle avvecklas omgående.
Hennes motstånd är lika starkt idag
– Kärnkraft är ett extremt dyrt och livsfarligt sätt att värma vatten på anser Åsa. Detta är också titeln på hennes senaste faktaspäckade bok om kärnkraften som
kom i mars.
Fortfarande i dag 2014 vet man inte hur avfallet
skall hanteras. I Tyskland står var fjärde tunna i ett av
Vattenfalls kärnavfallsförråd och rostar inneslutna i betongrum där strålningen är så hög att ingen vågar gå in.
Som den aktiva motståndare hon var förlorade hon
till slut jobbet och började skriva romaner och arbetade som frilansjournalist med en spalt om sex & samlevnad. Det blev också en bok Fråga Åsa om sex och
samlevnad.
Genombrottet
Efter en rad böcker, några med kärnkraften som tema,
kom det stora publika genombrottet 1996 med boken
Simone och jag – tankar om Simone de Beauvoir.
Boken sålde i rekordupplagor och Åsa blev känd som
landets främsta Beauvoir-kännare.
Förkämpe för psykiskt sjuka
Nästa storsäljare, Adams bok, kom 1999. Den skrev
hon tillsammans med sin dåvarande sambo Adam Inczédy-Gombo. Han var gravt bipolär (manodepressiv)
och Åsa kämpade i många år för att han skulle få hjälp
från psykiatrin, men det fanns och finns ingen hjälp
att få. Den svenska psykiatrin fungerar dåligt och förhållandet sprack på grund av vårdens brister. Åsa blev
samhällsdebattör i psykiatrifrågor och skrev även en
bok i ämnet: Vara anhörig – bok för anhöriga till psykiskt sjuka.
-1900-talet var det århundrade när de sjukas, ”brukarnas”, röster började höras.
2000-talet måste bli den tid när de anhöriga äntligen
tas på allvar, skriver Åsa i boken.
Ytterligare böcker Åsa skrivit är en om Florens
Nightingale som beskrev människan bakom myten,
Kärleken i Julia Anderssons liv och Väninnorna och
jag kom 2011.
Katarina Trohammar
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FRÅN IDÉ
TILL SUCCÉ
foto: lennie timour

Åsa Moberg är frilansjournalist, författare, samhällsdebattör i psykiatrifrågor
och intensiv kärnkraftsmotståndare.
I vintras var hon på
besök på ett av Sveriges Pensionärförbunds
populära månadsmöten
och höll ett föredrag om
sitt spännande liv och sitt
författarskap.
Salen på Hemgården
var fullsatt och intresset
stort för vad hon hade att
berätta. Åsa är gift med
arkitekten och möbelformgivaren Bror Boije och
bosatt i Lerberget.

foto: katarina trohammar

Åsa
hos
SPF

Öresundsbastun
– en het succé

Utsikten från bastun när den är som bäst.

Jo, det är sannolikt medlemmar i Vikens yngsta och
”kallaste” förening, Vikens Bastubadare.
Den 20 september 2013 var en historisk dag för
Vikens badentusiaster. Då lyftes Vikens nya bastu,
Öresundsbastun, på plats vid Grähsa Brygga.
Vikens Bastubadare heter föreningen bakom initiativet och bildades redan 2012 av Kristian Resvik
och Peter Klingberg.
– På sommaren myllrar det av liv i hamnen och
kring Grähsa Brygga. Vi har velat hitta aktiviteter
som gör att vi kan njuta av Vikens fantastiska läge
vid havet även vintertid, säger Kristian Resvik, ordförande i föreningen. Så när vi hörde om kommunens
planer att bygga nytt vid Kvickbadet förhörde vi oss
om möjligheten att få ”ärva” den gamla bastun.
Redan nu har föreningen 170 familjer som medlemmar och över 30 bastuvärdar som svarar för att
öppna och stänga bastun.
– Det har minst sagt blivit en succé säger Kristian. Det har varit trångt i bastun många gånger.
Gamla och unga samsas och även som långvarig
vikenbo gör man ständigt nya bekantskaper, ofta
över generationsgränser. Det är spännande!
Tack vare att vi har haft en god uppslutning av
ideella bastuvärdar, har vi kunnat utöka våra öppettider för att klara tillströmningen av badare.
– Titta gärna på vår hemsida www.vikensbastubadare.se. Där finns uppdaterad information om
öppettider, basturegler och medlemskap. Och, poängterar Kristian, man måste inte vara medlem för
att basta. Det går också bra att istället erlägga en
engångsavgift. Dessutom kan man hyra bastun om
man vill bada lite mer avskilt.
– Vi vill att VBB ska vara en förening som bidrar
till att skapa ett levande Viken, inte bara för sina
medlemmar. Vi vill därför satsa på att utveckla miljön kring Grähsa Brygga och för alla dess besökare,
året runt avslutar Kristian och Peter.
Ett sista tips från Kristian och Peter är att gärna
byta om hemma inför badet. Omklädningsutrymmet i bastun är ytterst begränsat och blir snabbt
fullt. Ännu en förklaring till alla badrocksklädda vikenbor på byn – även under vintertid.
Lotta Strömgren Jönsson

Heidenmark Design. Ett tre år
gammalt företag som numera
finns i Vikens hamn. Du hittar
Åsa Heidenmark på sitt kontor
i lokalerna intill Hamnkrogen.
När hon inte är ute på renoverings- eller inredningsuppdrag
vill säga. Och det är hon ganska ofta. Uppdragen ökar och
huvudsakligen är det privatpersoner som vill ha hjälp.

Åsa har i grunden, sedan unga år, inredning som ett
intensivt intresse som utvecklats i takt med alla utbildningar och erfarenheter hon samlat på sig under
åren. Uppdragen har blivit mer omfattande och numera handlar det mycket om renovering.
– Mina kunder vill ofta ha hjälp med lösningar som
de inte kommer fram till själva utan behöver någon
som lyssnar av behov och önskemål och som sedan
ställer de rätta frågorna så att kunderna faktiskt själva
slutligen vet svaret på hur de vill ha det, berättar Åsa.
Fortsätter de sedan själva, eller…?
– Nja, säger Åsa, ibland hade de kanske kunnat göra det, men du vet hur det är: Det blir bara inte av.
Många av mina kunder är barnfamiljer där tiden inte
räcker till. För det tar tid att renovera.
Så…? – Ja, jag älskar att umgås med människor och
att hjälpa till och finnas till hands. Jag är en nyfiken
person som ser möjligheter i det mesta, ser utmaningar och gillar fart och fläkt och att ha mycket på
gång. Det är det som sporrar mig och gör mig till en
bra projektledare. Jag har mycket att ge och vet att
jag är duktig på det jag gör.
– När jag får ett uppdrag så slipper uppdragsgivaren att ha fler kontakter än mig när de ska renovera.

Från idé till verklighet
Jag är med från att kunden kommer med sina planer – för det är ofta en fördel ju mer planering som

är gjord, då gör jag en skiss och presenterar mina
förslag på lösning, material, kostnader, leverantörer
och hantverkare. Kunden behöver i princip bara säga vad de tycker och sedan fixar jag resten. Med ett
pålitligt nätverk och med mig som alltid står på kunden sida.
Vad är största respektive minsta jobbet du gjort?
– Ett av de största var en totalrenovering av ett
60-talshus där jag gjorde om hela planlösningen och
var projektledare genom hela renoveringen.
De minsta jobben jag haft har inneburit att organisera om och planera hallar och groventréer.
Ett andra ben att stå på håller på att utvecklas till
något riktigt bra. Mäklare har idag ofta ett matchningsregister. Kunder som söker ny bostad kontaktar
mäklare och lägger in en profil på det exakta boende de söker, t ex villa med x antal rum och 2 badrum i ett speciellt område eller i ett visst läge. Då
kontaktar mäklaren kunden när detta boende dyker
upp, vilket kanske inte alltid är så lätt att få till den
matchningen. Läget stämmer men inte antal rum.
Där kommer Åsa in i bilden. Hon kan hjälpa mäklaren och kunden genom att se möjligheter och lösningar och därmed skapa ett boende som passar
kundens behov och budget.
Kunden får ett fullkomligt kostnadsförslag på den
totala renoveringen samt illustrationer för att kunna
se det slutgiltiga resultatet.
Louise Alexén

Välkommen in till Åsa
Heidenmarks kontor där du
även hittar hennes sidospår
– en liten butik med danska
delikatesser från den franskfödda kocken Nicolas Vahé.
Här hittar du perfekta
gå-bortpresenter såsom
choklad, marmelad, oljor
och pesto med annorlunda
smakkombinationer. Slå en
signal till Åsa och beställ, så
levererar hon presentpåsen
hemma hos dig. Om du bor
i Viken förstås.
Du når Åsa på
telefon 0709-323606,
asa@heidenmarkdesign.se
eller via
www.heidenmarkdesign.se
Fram till midsommar
finns hon alltid på kontoret på fredagar mellan
11-14.
På Vikenfesten kommer
hon självklart att ha
öppet.
Alla är välkomna att titta
in och träffa Åsa.

Ditt lokala flygbolag – nära Viken!
ILJETT

RÖD B

-

fr 495:

172 kr*
skatter
gifter/
inkl. av

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

* Flygplatshållarens avgifter, skatter, utsläppsrätt och bränsletillägg.

NÄRPRODUCERADE FLYGRESOR
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Hur går det med löftena Péter?
I förra numret
berättade Péter
Kovács att NU
var det Vikens
tur att få viktiga
satsningar. Vi följer
upp med en rad
frågor och undrar
– hur går det med
de utställda löftena?
Först och främst
– du talade om
en rad större
satsningar
– hur går det?

1. Gamla 111:an? – Arbetet med omvandlingen av
gamla 111 är påbörjat. Dels kommer en övergripande trafikstrategi för Viken att tas fram med förväntat
godkännande i kommunstyrelsen den 6 maj.
Dels jobbar stadsmiljöavdelningen med detaljutformning av gamla 111 där första etappen blir omvandling av sträckan Fortet – Jollen.
I höst byggs rondellen vid Prästavägen som kommer att smyckas med ett verk av höganäskeramikern
Harry Oxenblå. Vi har tagit beslutet att våra rondeller ska smyckas med keramik för att stärka vår position som Sveriges främsta keramikbygd!

Hur mycket mer tycker du att Viken ska växa?
På lång sikt sätter nya väg 111 ramar för Vikens utbyggnad. Sedan kan jag inte säga var det går någon
magisk gräns, men en sakta varsam utbyggnad är vi
alla överens om. Kommunen försöker styra utbyggnaden till centralorten i största möjliga mån.

2. Stubbarpsområdet för bostäder och företag?

– Detaljplaner för utvidgning av Välinges industriområde samt för en mindre företagsetablering söder
om Stubbarps industriområde är klara och på väg
att genomföras. För ett större bostadsområde söder
om Välinge, inklusive en förskola samt en eventuell
omvandling av Stubbarps småindustriområdet är ett
planprogram på gång.
Programarbetet ska pågå under år 2014, förväntat godkännande av programmet vid årsskiftet
2014/2015. Därefter inleds detaljplanearbetet för den
första etappen inklusive förskola som ingår i kommunens omsättningsplan för förskolor.
3. Parken – Detaljplan för parken är framtagen och

politiskt godkänd inför samråd. Samråd kommer att
genomföras under våren. Sedan ställs planen ut för
granskning efter sommaren och kan antas i kommunfullmäktige hösten 2014. Samtidigt pågår planering av planens genomförande där delen som ligger
närmast huvudentrén med bland annat lekplats blir
en första etapp.
4. Vikvalla? – Tilldelningsbeslut har gått ut till Byggmästar´n i Skåne. Under förutsättning att det inte
överklagas kan byggnationen starta i slutet av april
månad. Klubbhus med omklädningsrum samt konstgräsplan beräknas vara färdiga i januari 2015.
Förutom fotbollsplaner blir det ett motionsspår
runt anläggningen. Framtida utvecklingsmöjligheter
finns på området.

Hur skulle du summera status och planer för ett nytt
centrum i Viken?

Inlämnade förslag i parallellt uppdrag för området
kring Vikens centrum ger bra grund för det fortsatta planeringsarbetet. Höganäs kommun har dessutom förvärvat den så kallade Statoilfastigheten och
därmed fått ett incitament för förverkligande av den
viktiga platsen kring Jollen och busshållplatsen.
Fastighetsägarnas input när det gäller genomförande av förslagen i ett tidsperspektiv har varit ovärderligt. Planarbeten för första etapperna kan vara
klara under 2015 och en omvandling av platsen bör
kunna påbörjas 2016.

Varför denna massiva satsning på fotboll i kommunen?
Det finns ju en rad trångbodda sporter som gymnastik
och tennis exempelvis?
De ombyggnader som görs har det funnits behov
av under många år och jag är glad vi gör dessa satsningar i Lerberget och Viken. Viktigt att poängtera är
att detta inte görs på någon annan sports bekostnad.
Höganäs Sportcenter har gett vår kommun fantastiska möjligheter för väldigt många sporter.
Jag tror att dessa investeringar är investeringar i
ordets rätta bemärkelse, det vill säga att man får mer
tillbaka vad gäller folkhälsa, attraktivitet och mindre
sociala problem. Det är alltid svårt att mäta i kronor och ören men det bidrar definitivt till bättre livskvalitet för de många. I fjol hade vårt sportcenter en
halv miljon besökare, i snitt besöker varje kommuninvånare sportcentret 2 gånger i månaden.
Dessutom är fotbollen en av landets största folkrörelser, vi har en av de äldsta fotbollsklubbarna

i kommunen och glädjande nog växer den även
bland flickor.
Varför tror du att många vikenbor tycker att ”makten
i Höganäs”, dvs du och de styrande, lyssnar för lite på
Vikenborna?
Är det så man upplever det, är det ett dåligt betyg
för oss politiker. Då får vi försöka få våra öron att
växa. Många av mina partikollegor bor i Viken och
det hoppas jag är en bra garanti för att fånga våra
öron. Sedan ska jag tydligt tala om att vi för ingen
speciell ”Vikenpolitik” utan hela kommunens bästa är alltid vårt fokus. Men Viken är en speciell idyll
och den måste vi värna.
Hur vill DU att Viken ska utvecklas kommande 5-10 år?
Gällande utvecklingen på kort sikt så anger bostadsförsörjningsprogrammet klara riktlinjer för vad som
är rimligt: ”Viken har det senaste decenniet haft en
stor och i viss mån ensidig bostadsutbyggnad, vilket
resulterat i den största befolkningsökningen i kommunen. Vikens storlek och utveckling mot en ren
”boendeort” behöver därför en inriktningsomläggning, så att ett nytt centrum, med mer verksamhet
och service samt en bättre sammansättning av bostadsbeståndet ges möjligheter att utvecklas.
I Viken finns få mindre lägenheter som är så viktiga för att få igång flyttkedjor och möjliggöra kvarboende på orten, när villan blivit för stor. Även en
marginell ökning av hyresrätterna till 15 % och bostadsrätterna till 10 %, bedöms ge en vitaminisering
av den lokala bostadsmarknaden i Viken.”
Jag tillhör de som vill utveckla Viken så att det
blir möjligt att bo kvar i byn hela livet, med den service som krävs för detta och som är tillgänglig för alla.
Péter Kovács intervjuades av Olof Engvall

Vilken nytta menar du att ett nytt centrum ska få för
Viken?
Utvecklingen kring hållplatsen Viken centrum ska
komplettera den service som redan finns i Viken
och som inte kan utvecklas vid Bygatan. Dessutom
ska bebyggelsen erbjuda attraktiva bostäder för äldre med närhet till både service och kommunikationer. Och inte minst ska platsen erbjuda möjlighet till
möte mellan människor i en trivsam miljö.

Varför blir det ingen ny skola som utlovades för ett par
år sedan?
5. Ny lokalisering för macken? – Detaljplan för att
Det kommer att behövas en ny skola i Viken på sikt.
möjliggöra bland annat en ny bensinstation vid kors- Vi har funnit att bästa lösningen blir att etappvis
ningen Karlfältsvägen – nya väg 111 har påbörjats.
bygga en ny skola vid sidan om Vikenskolan. Viken
En stor fråga är ombyggnad av korsningen för att
kommer inte att växa i den takten som vi trodde för
uppfylla trafiksäkerhetskrav. Kommunen för samtal
några år sedan. Därför blir bästa lösningen att sakta
med Trafikverket för att hitta en acceptabel lösning. bygga en ny skola som till en början blir ett annex
till Vikenskolan för att sedan fram efter 2020 bli en
6. Vikens centrum? – Arbete med utveckling av omkomplett skola.
rådet kring hållplatsen Viken centrum har pågått
under flera år. Arbetet förra året har präglats av
medborgardialog och täta kontakter med inblandade Vad ska göras för att hysa fler elever än tidigare när man
redan är trångbodd?
fastighetsägare. Efter en omfattande medborgardiaVi börjar genast planera för nybyggnation som ska
log kunde kommunen under hösten 2013 genomföra ett så kallat parallellt uppdrag med tre inbjudna ersätta paviljongerna så fort som möjligt, under tiden
arkitektkontor. Även vid genomförandet av arkitekt- behövs fler paviljonger för att säkra en bra skolmiljö
och tillräckliga lokaler i skolan.
tävlingen och vid utvärderingen har fastighetsägargruppen deltagit. Förslagen visades strax före
jul 2013 för allmänheten i Viken. Samhällsbyggnads- Tycker du att Vikenborna får tillräckligt värde för sina
förvaltningen har nu sammanställt en utvärdering av skattepengar?
Jag anser att alla som bor i Höganäs kommun får
detta uppdrag med förslag till fortsatt arbete.
väldigt mycket för sina skattepengar, vi är otroligt
Viken kommer att växa, det är idag en av våra attduktiga och effektiva. Jag skryter mycket om hur bra
raktivaste delar, en smaragd i vår krona! Men utbyggnaden kommer att gå varsamt och i sakta mak. det går för kommunen, men som äkta skåning så är
Just i dagarna diskuterar vi möjligheten att bygga ett det inte skryt - jag sär bara som de e!
trygghetsboende precis norr om Vikhaga, där finns
en färdig detaljplan och det är en i princip byggklar Har Viken vuxit för snabbt?
tomt. Vi får väldigt mycket frågor och önskemål om Viken har vuxit ojämnt under en längre tid med en
hyreslägenheter i Viken, främst från lite äldre perso- ganska kraftig utbyggnad från år 2000. I bostadsförner. Behovet är stort som vi kan bedöma det.
sörjningsprogrammet står: ”Under det senaste decen-
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niet har bostadsbyggnationen varit högre i Viken än
i Höganäs. Mellan år 2000 och 2009 har det byggts i
genomsnitt 40 bostäder per år i Viken, samtidigt som
genomsnittet i Höganäs stad varit 28 per år.
Kommunledningen har jobbat aktivt med Höganäs utveckling för att få en mer jämn tillväxt i Höganäs i förhållande till andra tätorter i kommunen och
inte minst Viken. Vi bevittnar nu en kraftig utbyggnad i
Höganäs och en mindre dynamisk utbyggnad i Viken.

Nu ser det ut som om det
äntligen är dags för den
nya Vikvallaanläggningen.
En ansökan om bygglov för
bland annat nytt klubbhus
och nya fotbollsplaner har
lämnats in till byggnadsnämnden och förhoppningen är att det ska vara
godkänt så att hela anläggningen ska stå klar 2015.

NYA VIKVALLA PÅ GÅNG

– Första spadtaget togs 8:e april, sedan kommer vi
att ta det i etapper så att Vikens IK kan fortsätta att
ha sin verksamhet under tiden som arbetet pågår, säger Clas Olsson, projektledare på kommunens teknik- och fastighetsförvaltning.
Diskussionerna om den nya anläggningen har
bland annat handlat om det skulle bli någon konstgräsplan eller inte. Från idrottsklubbens sida så har
det varit ett absolut krav eftersom anläggningen då
skulle kunna utnyttjas bättre och utomhussäsongen
förlängas.
Konstgräset finns nu med i planen
– Det ska bli en konstgräsplan i fullmått med belysning och vår förhoppning är att den ska kunna stå
klar till nästa vinter, fortsätter Clas Olsson.

Utöver konstgräsplanen så blir det en matcharena
med belysning samt två sjumannaplaner som placeras inpå varandra så att de kan förvandlas till ytterligare en fullmåttsplan vid behov. Ett klubbhus med
omklädningsrum på totalt cirka 500 kvadratmeter, en
löparslinga runt området samt en cirkelformad parkering med plats för 75 bilar finns också med i planen. Dessutom planerar man att sätta upp solpaneler
på taket till klubbhuset som bland annat ska kunna
värma upp duschvattnet. Allt förutsatt att anläggningen inte kostar mer än planerat.
– Det vet vi efter upphandlingen, vi har 27 miljoner till projektet. Förhoppningen är att hela anläggningen ska kunna stå klar under 2015.
Utdrag ur en intervju i HD av Ann Sahlén-Thelandersson.

Vår strävan är att den nya
anläggningen senare ska
kunna bli ett aktivitetsområde för fler i Viken. Ett område som kan erbjuda både
organiserad och spontanidrott, på dagtid/kvällstid,
vardagar som helger året
om.Vi för en dialog med
övriga föreningar, skolan
och näringslivet att området
i framtiden ska erbjuda fler
aktiviteter. Ett område där
hela familjen kan göra olika
saker, man kan umgås i alla
åldrar. I framtiden kanske
även en fritidsgård kan
förläggas där.

Olof Stridh, Vikens IK
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Många rondellförslag

Resan mot ett
nytt centrum

TAT
BESLU

Alma Arkitekter
Alma arkitekters förslag har lagt tyngdpunkten vid
två torg vid Karlfältsvägen med storskalig kvartersstruktur med bostäder och verksamheter i markplan
och skola och publika funktioner som bibliotek och
turistinformation. Skolan ligger lite norr om torgen
och i anslutning till detta, på Lantmännens nuvarande yta, också en ny stor mataffär. Detta förslag
bygger på att Lantmännen och Jönssons Bil flyttar.
Ställverket för el blir kvar. Utifrån skissen blir en del
hus sannolikt cirka fem våningar.

Illustration: Testbed studio arkitekter

Testbedstudio arkitekter
Idéerna, på ett mer generellt plan, innehåller samma
komponenter och med grundtanken utifrån ”shared
space-principen” dvs att bilar, cyklar och gåenden
ska kunna samsas. Området innehåller kommunal
och kommersiell service, handel, skola och bibliotek
och cirka 70 radhus och bostadshus 2-4 våningar.

”Motorväg
blir i stället
lokal gata”

Testbed Studios vy mot Statoil från hållplats för spårvagnar vid nuvarande Jollen.

Tegnestuen Vandkunsten
Strukturen bygger på en tydlig, storskalig, uppdelning i centrum-, parkerings-, bostads- och skolområde kring nuvarande busshållplats. Det centrala torget
sträcker sig på båda sidor om Höganäsvägen och de
aktuella bostäderna omfattar 3 och 4-våningshus.

Länge har vi väntat och längtat till att Höganäsvägen
genom Viken ska förvandlas från en minimotorväg till en
charmig lokalgata med förmåga att binda samman Viken.
Nu står den stora ombyggnaden för dörren. Här presenteras gatusatsningen och förslagen på Vikens omdebatterade nya centrum.   

Det är naturligtvis svårt att bilda sig en klar uppfattning om de aktuella planerna utifrån dessa förslag.
Det enda som kan konstateras är att det nya området ”centrum” eller ”knutpunkten” får en karaktär
som bryter av mot nuvarande bebyggelse.
I de olika förslagen har viss hänsyn tagits till beslutet om spårbunden trafik genom Viken.

Höganäsvägens nya ”lokalgata” kommer att starta
vid ”Fortet” i norr och sträcka sig till ”Niagara” i söder. Ett naturligt sätt att binda samman Vikens två
delar. Startpunkten är den nya rondell som ska byggas i korsningen Prästavägen och Höganäsvägen.
Förslagen om hur denna rondell ska utsmyckas är
många och presenteras på bilderna bredvid.

idén är bland annat att med träd och grönska ”krympa” Höganäsvägen och binda ihop Vikens två delar
på ett naturligt sätt. Att sänka hastigheten har varit ett mantra vilket nu ska ske med rondellen i norr
och nivåskillnader i gatubeläggning i söder, i höjd
med Jollen och Statoil.
Planteringarna kommer dessutom att dämpa farten då det känns som man kör just på en bygata.

FÖRS
VIKEN

SLAG

FÖR
VIKEN

Kjell Cronert
Kommunens förslag, till vänster ovan, är skapat av konstnären Harry Oxenblå och är
tänkt att utföras i keramik och i olika färger.

Illustration: Alma arkitekter

Vandkunstens förslag i en vy mot nuvarande Statoilmacken och infarten från Karlfältsvägen
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LAG

Frågetecken och glädje
Det som framhållits som viktigt är att äldreboendet
i Viken byggs ut. Någon ny tidplan för Vikens nya
centrum och kringliggande byggnation finns inte i
nuläget, vilket kan påverka byggstart såväl som placering av exempelvis en ny skola.
Nu passar vi på att glädjas åt att Höganäsvägen
blir en fin lokalgata under 2014 och jag vill dessutom passa på att önska alla en fin och härlig sommar.

Att vara eller inte vara? Centrum eller knutpunkt?
De av kommunen reviderade planerna för området
kring Jollen och Statoilmacken, det vill säga Vikens
nya centrum, visades under upp 2013 för oss i Viken. Det senaste i frågan är att man vill plocka delar
av de tre olika arkitektförslagen och skapa ett nytt,
helhetsförslag. Det enda riktiga i nuläget är att försöka redovisa de tre förslagen, för att ge en övergripande bild. Så här kommer ett snabbreferat.

Illustration: tegnestuen Vandkunsten

Spaden i jorden efter sommaren
Byggstarten för rondellbygget är planerat till efter
sommaren. Senare under hösten kommer vi att få se
den nya lokalgatan växa fram, steg för steg. Grund-

SLAG

FÖR
VIKEN

Alma Arkitekters vy, också mot ett torg i stället för dagens bensinstation.

Efter det att kommunen presenterat sitt förslag till
rondellutsmyckning vid Fortet i korsningen med
Prästavägen har ett antal engagerade vikenbor
kommit med alternativ. Först ut var Kjell Cronert
med ett förslag om Bamsebild.
Det resulterade i att både Claes Trohammar
och Clasgöran Strömgren kom med egna förslag.
Claes baserat på ”Prästavägen” och Clasgörans
med de, för Viken, typiska stenskulpturerna som
basidé. Det senare baserat på ett Byalursomslag.
På en idé av Sara Berger gjorde Claes också en
skiss med fyrskeppet Svinbådan på ett podium..
Förslaget med stenskulpturen har uppskattas av
många och skickats till kommunen som alternativ
till det keramiska verket ovan.
Olof Engvall
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Arne är ett välkänt namn i Viken. Dock ett efternamn till
–Bibban, Gustav och nu Simon.
Simon började sin karriär som sjöman i 16-årsåldern.
Efter ett år gick han iland och började utbilda sig på en
folkhögskola i Leksand.
Där ”drabbades” han av konsten och avbröt studierna för vidare färd till Paris där han stannade i fyra
månader och sedan åter till Sverige.
Efter ännu ett mellanår i Sverige for Simon tillbaka till Paris där han, som han uttryckte det, hankade
sig fram med måleriet och hittade sin fransk/norska
kärlek Catherine. Detta var på 70-talet och efter fem
år for de tillbaka till Sverige.
Man kan väl säga att Simon är autodidakt då han
aldrig gått på konstfack eller någon annan konstskola.
– Lite, säger han, saknar jag den gemenskap som
uppstod bland konstelever.
Hur inspirerad blev du av pappa Gustav?
– Av pappa lärde jag mig konstnärernas språk
och koder men för övrigt lät han mig utvecklas på
mitt sätt och jag kände aldrig något behov av inspiration från honom.
Vad är det som inspirerar dig då?
– Inspirationen kommer liksom av sig själv när jagmålar. Efter ett slag är jag så inne i måleriet så det
nästan går av sig själv.
På senare år har nästan alla Simons tavlor varit
försedda med små dekorativa prickar i olika färger.
Jag undrar nyfiket hur han kom på det.
– Jo det var så att jag tyckte att jag började se lite
sämre och en optiker hade ställt en slags lasermaskin i skyltfönstret där man kunde testa sin syn…
Simon kikade i apparaten och plötsligt såg han allting prickigt. Det inspirerade honom och blev hans
nya sätt att måla. Nu med glasögon!
Går du mycket på konstutställningar, undrar jag?
– Försöker hänga med så mycket tiden tillåter
och får jag lite extra tid så åker jag gärna till London
och ser vad som händer i den anglosaxiska konstvärlden.
– Prado-muséet i Madrid är nog annars mitt favoritmusém. Det är alltid och har länge varit underhållande och lärorikt att studera Picassos verk.
Nu undrar jag om han är med i något konstnärsgäng som ses då och då?
– Nääee, men vi var ett härligt gäng bestående av
en präst, en journalist, en tjänsteman och jag. Värdskapet roterade, god mat och dryck bjöds det på

12

SIMON
ARNE
och härliga diskussioner blev det. Kvällarna avslutades med att alla skulle högläsa en rolig dikt! Mycket
givande och trevligt.
Utöver sitt konstnärskap ägnar sig Simon åt
buxbomodling med åtföljande konstnärlig formklippning. Han är också engagerad i Kullens Skutseglarförening och dess skuta Valkyrien. Under en
period var han rådgivare åt Höganäs kommun vad
gällde inköp av offentlig konst, Den kände engelske skulptören Antony Gormleys figur vid kyrkan,
och de tre grisarna vid Storgatan är några av de verk
Simon föreslagit kommunen att köpa. Han föreslog
också att tre fotografier av Christer Strömholm skulle
pryda väggarna på Kullaskolan men dåvarande rektor var inte inne på den linjen så nu hänger de på
biblioteket. Alltnog, nästa gång Simon ställer ut blir i
november 2014 i Hässleholms Kulturhus.
Det går bra att maila Simon på simon.arne@hotmail.com och fråga om man får komma till hans fina
ateljé och titta på hans verk.
Jag tackar Simon för pratstunden och önskar
lycka till med målandet och buxbomen.
Olle Bogren
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De senast Chark SM medaljerna knep man år 2012.
I år är det nog dags igen!

Per i Viken

Claes och Erling visar stolt upp produkterna

Är det något företag man förknippar med Viken så är det
väl Per i Viken.* Vi åkte och hälsade på Claes Persson
som äger och driver företaget sedan år 2001.

Per i Viken startades ca 1926 av Per Edvinsson vars
mor Ellen drev köttbutik på Bygatan 30. Per startade
charkuteriverksamheten i källaren och Pers produkter blev snart kända. Inte minst de goda Per i Vikenkorvarna.
Vid Pers bortgång köpte UP-livs med Inger och
Ulf Persson upp både köttbutiken och charkuteriverksamheten. Deras son Claes övertog år 2001
charkuteriet och flyttade verksamheten så småningom till större lokaler vid Väsby-rondellen strax öster
om Höganäs där man nu verkar i moderna och ändamålsenliga lokaler.
Är det ett annat sortiment nu?
–Nej vi fortsatte i Pers spår. Det var ju produkter
som sålde väl allihop och vår charkmästare Erling
Erlandsson som varit med sedan Pers tid har koll på
detta.
Sortimentet som nu utökats består av korvar,
skinkor, pastejer, köttbullar, pannbiffar och senap.
Allt kött som ingår i Per i Viken-produkter är
svenskt ursprung, betonar Claes noga.
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Stark tillväxt under 13 år
2001, när alltså Claes tog över, omsatte man 1,2 miljoner och idag är man uppe i 36 miljoner!
Claes berättar att hans mamma Inger är hans
största inspirationskälla då det gäller smaksättning
och nya produktidéer. I samma andetag säger han
att pappa Ulf genom alla åren stöttat honom väl och
att han fortfarande rycker in när Claes inte är på
plats.
Per i Viken säljer nu sina produkter ända upp till
Östersund. 80 norska hotell har Per i Viken-produkter på sina menyer och lite roligt är att Claes säljer
Falukorv till England. En engelsman som var i livsmedelsbranschen hade smakat den i Sverige och tog
kontakt.
– Nu börjar även sydeuropeiska länder såsom
Frankrike och Spanien att hör av sig men vi skyndar
långsamt, kommenterar Claes.
Många belöningar till produkterna
Per i Viken har fått 11 guld-medaljer i Chark-SM
men Claes är stoltast över Slow Food utmärkelsen
som han fick 2004.
Min sista fråga till Claes blir: Har ni någon lite extra skojig produkt och Claes svarar med ett skratt: Jo
vi gör Tapas på vårt eget Skånska sätt och har döpt
dom till Skåpas! – Alltså Skånska Tapas.
Personligen vill jag tillägga att jag aldrig äter annan korv än Per i Viken-korv!
Olle Bogren
*Vikentomater icke att förglömma!

Slowfood-utmärkelsen fick Per i Viken 2004.

Den fina logotypen samsas bra med produkterna.

Per
i Viken startades 1926
_______________________
Omsättning
36 miljoner.
_______________________
Anställda
17
_______________________
75
olika produkter.
_______________________
Ca en gång per månad
håller Per i Viken korvkurs. Ring 042-35 56 20
och
anmäl er!
_______________________
Kjell-Inge Persson och Peter Svensson vet hur man svänger
ihop Sveriges godaste korv!

www.periviken.se
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Mail från
New York

scratch.se

”Jag får alltid
massor av
hemlängtan
och vill flytta
hem när jag
ser bilderna
från Viken”

Byaluren må vara en liten bytidning men den når långt
utanför Vikens gränser. Efter vad redaktionen erfar
skickas tidningen gärna över världen av vänner till bybor
i förskingringen. Till exempel brukar Luren dyka upp på
Island i Yesmine Olssons brevlåda.
– Jag växte upp på Malörtsvägen under 70-80-talet
och flyttade till jobb och kärlek i Reykjavik 1999, berättar Yesmine.
Idag är Yesmine prisbelönt kokboksförfattare och
tv-kock, men jobbar även som koreograf vid olika shower, ofta i samband med tv-produktioner. Ett
exempel är isländska Eurovision som hon under
många år varit involverad i, bland annat när de kom
tvåa i Moskva, men hon har även koreograferat i isländska Idol, X Factor och andra talangshower.
Just nu är hon aktuell med en ny kokbok som
nominerats till Gourmand Awards i Paris. Boken
innehåller inspiration från Sverige med läckra matbilder från sommarstugan i Båstad där senaste tvserien spelades in. I planeringen framöver ligger
– förutom födelsen av parets andra barn – öppnandet av en egen restaurang i centrala Reykjavik.

Vägen till hälsa och
välbefinnande börjar här!

cirkelgym • yoga • pilates • gruppträning
personlig träning • massage

www.sansochbalans.se
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– En vän brukar skicka Byaluren till mig och det
är så kul att läsa vad som händer och följa med
hur lilla vackra Viken förändras. Ibland känner jag
igen folk i artiklarna. Flera gamla skolkompisar har
flyttat tillbaka. Jag får alltid massor av hemlängtan
och vill flytta hem när jag ser bilderna från Viken
Yesmine har många fina minnen från uppväxten i
Svanebäck. När hon nu bor i ett skoglöst land med
svarta lavastränder, berättar hon gärna historier för
sin dotter om grillfesterna på Vikens vita sandstrand,
om äventyren i svanebäcksskogen, krabbfisket i
hamnen, fotbollsmatcherna på Vikvalla och om de
på den tiden spektakulära trampolinuppvisningarna
med Rudi Zangerl.
– Och julskyltningarna! Jag har fortfarande inte
upplevt en julskyltning som toppar de vackra minnen jag har från när familjen promenerade till
möllan och alla vänner vi mötte där.
– Jag saknar ofta Sverige, så jag försöker lägga
både jobb och semestrar där så mycket som möjligt,
men har min familj och karriär på Island. Om vi
hittar rätt tillfälle är det inte omöjligt att vi stannar
lite längre. Nästa tv-serie kan mycket väl spelas in i
Viken. Funderingarna finns i alla fall i mina tankar, avslutar Yesmine.
Pernilla Ringström

Bor du också utomlands?
Ta en bild på dig och Byaluren och
skriv några rader till redaktionen!

Viken blev min familjs sommarort med start 1956
och vilken dröm det var för en pojke att bo på
bondgård mitt i byn. Jag fick åka traktor till Norra
Hage där korna betade och mjölkades.
Vid posten låg mejeriet. På granngården bodde
konstnären Gustav Arne och Bibban samt sonen Simon. Vilket hus, trädgård och ateljé Gustav Arne hade…och så alla vita brevduvor! Bibban lärde oss hur
man kokade krabbor som vi fångat i hamnen.
Tvärs över gatan bodde Tant Gaggi (Dagny) som
min mor blev god vän med. Efter det att Tant Gaggis
man, konstnären Harald Nilsson gick bort lades trädgården i träda då det stod i hans testamente att den
skulle gå till fåglarna.
Bondgården låg ju nära Andra Bryggan så dit fick
man cykla för morgondoppet före frukost men först
skulle man handla rundstycken hos Svensson’s Bageri. Vid Andra Bryggan låg också Strandpaviljongen
som senare revs.
Bondgårdslivet tog dock ett snabbt slut då min
mor upptäckte att stora feta råttor bodde i väggarna
på det gamla korsvirkeshuset. Det blev till att flytta
till en annat litet korvirkeshus, nära hamnen hos fiskaren Albert Andersson och hans hustru Martina. Hyresgästerna på övervåningen var Bengt och Greta
Tellström, son till konstnären Bror Tellström på Storgatan samt deras son Hans-Arne.
Sommardagar fyllda av spring, bad och sol
Dagarna var långa, började med bad och frukost om
man inte åkte ut för att plocka jordgubbar för 25 öre
litern. Blev smartare med åren och tjänade bättre på
att plocka potatis om jag inte hjälpte trädgårdsmästare Ture Påhlson att luka ogräs och fick betalt i kaniner som jag hade hemma på tomten i burar med
hönsnät inköpt hos Gustafssons Allhandel. Hos Tollemakaren fick jag sätta upp foten på en kubbe så
täljdes fina sillatollor. Så var vi i hamnen igen och
man sattes i simskola med simläraren Jan Svensson.
Magistermärke togs i 16-gradigt vatten och diplom signerades av Gunnar Jarring vid avslutning på
flotten i hamninloppet med krans av eklöv på huvudet. Senare blev Eva Jarring och jag konfirmerade
i Vikens Kyrka. Innan man drog till strandhålorna på
eftermiddagen så fick man cykla till Thores Bageri och
köpa härliga bullar samt deras nötkrokar för 15 öre.
Frivilliga brandkåren lockade
Tillbaka till hamnen så fanns där ett annat dragplåster i Frivilliga Brandkåren som vi barn cyklade till
i ilfart när larmet gick. Bränderna var många, åsknedslag oftast orsaken. Detta kom senare att påverka mig då jag i vuxen ålder är Brandchef i Fire Island
Pines Volunteer Fire Department, bor sedan över 30 år
i New York och har hus nere vid stranden på Fire Island som i naturen påminner mycket om Viken.

foto: privat

Byaluren
På island

foto: privat

Svensk-amerikanen Bo Fridsberg
om sin ungdoms somrar i Viken

Mitt emot Albert Anderssons hus bodde polisen i Viken som hyrde ut till Sigge Fürst varje sommar. Vägg
i vägg var ju också Vikens Hotel samt inte så långt
därifrån Möllegården, men bäst var Hemgården
med sina fantastiska kåldolmar. När man inte gick
i simskola, jobbade hos trädgårdsmästaren eller på
stranden blev det cykelutflykter till de många keramikkioskerna vid Nyhamnsläge där min mor inhandlade många alster från Andersson och Johansson.
Bäst på sommaren var ”VikenVeckan” då alla gick
minst 50 år tillbaka i tiden med klädsel och kördon.
Minnena och platserna är många och kära…
– Karl Anders Livs, Fru Persons tidningsaffär med
ettöres godis, hon var mamma till Rydbergs cykelaffär. Hennes man bar ut morgontidningen på cykel.
– Zehrmans tidningsaffär med sommaruthyrningsförmedling samt frisör Svensson där man fick kalufsen klippt.
– Konditori Öresund med bästa wienerbröden,
Vikens Taxi med Hasse Dahlström och mamma Gurli.
Så kan man fortsätta i minnenas resa från ungdomens somrar i Viken.
Hälsar Bo Fridsberg,
Fire Island Pines, NY, USA
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En koncern
i liten skala

Möt Åsa!
– Med koll på
Vikens företag

Ovan: Mike inspekterar läggningen av takpannor på ett av de så kallade ”Alphyddorna” i
Viken. Nedan: En typisk beläggning av gamla takplattor. Dags att renovera.
Till höger: Mike och Kicki i ett vanligt planeringsmöte – på arbetsplatsen ute i det fria.

Hej Åsa! Du är ny näringslivschef i Höganäs kommun, hur
ser du på näringslivet i Viken?
– 642 av Höganäs kommuns 2717 företag finns i
Viken. Näringslivet i Viken är, precis som i övriga
Höganäs kommun, ett levande, blomstrande och diversifierat näringsliv med många olika branscher.
I Viken finns också kommunens just nu tredje
största företag Välinge Innovation AB, om man tittar
på antal anställda.

Vilken sorts företag tycker du borde etablera sig i Viken?
– Om jag får sia lite in i framtiden tror jag att företag inom besöksnäringen har goda förutsättningar
att blomstra i Viken och Kullabygden. Besöksnäringen är en näring på tillväxt och vår framtida basnäring här i Sverige. Vi har alla förutsättningar att ta
emot besökare från när och fjärran. Innovativa företag, tjänste- och serviceföretag tror jag också ligger
bra till.

Ge exempel på företag som du främst tänker på i Viken?
– Jag tänker på den bredd som finns här och alla de
människor som vågat att satsa på sin idé.
Än så länge har jag bara träffat en bråkdel av alla
de som verkar här. Men några av de jag träffat hittills
är Stefan Jönsson på S. Jönsson Bil, Carin Jönsson
på Sans och Balans men även en hel del av dem
som är aktiva i Vikens Företagarförening.
Att träffa näringslivet, företag och företagare, är
en av våra viktiga arbetsuppgifter här på näringslivskontoret eftersom mycket av näringslivsfrågor och
ett bra näringslivsklimat handlar om kommunikation
och bra dialog.

Hur arbetar kommunen för att skapa växtkraft i Vikens
näringsliv?
– Vårt mål på näringslivsavdelningen är att det ska
vara enkelt att etablera, starta, driva och utveckla sitt
företag i Viken och Höganäs kommun. Vi ska stimulera näringslivet och vara katalysator ibland när det
behövs. Samverkan och tillväxt är i fokus, som jag
ser det.
För att göra det krävs det att vi har företagens
bästa för ögonen och till exempel fångar upp idéer
som kan utveckla näringslivet och underlätta företagarnas vardag. Enkelt och självklart, men ändå svårt
och utmanande ibland.
Olof Engvall

I ett citat från vår intervju med Höganäs Kommuns nya
näringslivschef, på sidan 19 står det, ”642 av Höganäs
kommuns 2717 företag finns i Viken”.

Inte bara tak, inte bara skiffer
En specialitet för Nordvästantak är skiffer, både på
väggar och tak. Beklädnaden av de välkända Skifferhusen i Maria Park är ett av de stora uppdragen
Byaluren har besökt ett av de, som vi tror, större fö- under senare år. Hela 4 500 m2 fasad handlade det
retagen i denna grupp. Besöket skedde på huvudom. Den nya Jollens tak är också av skiffer, ett makontoret, Svanebäcksvägen 2. Därifrån leder Kicki
terial som funnits och tillverkats/brutits i skandinaoch Mike Lindblom en smärre koncern bestående av vien men som nu importeras från Spanien, England
dels det gemensamma inrednings- och byggföretaget och Sydamerika.
med sex anställda – NordvästanTak, dels delägarska– Men vi levererar alla typer av tak. Ett av de sepet i Torekov&Öresund Marin med varv och butiker
nare projekten, just i i Svanebäcksområdet, växte
i både Torekov och Höganäs.
till ett samgående mellan åtta villaägare. På så sätt
fick vi en mycket större möjlighet att ge en bra offert
Uppväxta nära havet i Viken och på Råå
säger Mike.
Mike är uppvuxen i Viken sedan han som 11-åring,
kom tillbaka från USA med sina föräldrar 1971. Hans Nordvästantaks kunder finns till stor del i närområdet men man har på senare tid jobbat såväl i Nornaturliga händighet gjorde honom först till mångge som Simrishamn och Höllviken. Basen för själva
sysslare och senare till företagsledare, då tillsambyggverksamheten ligger i en utgård vid Döshult
mans med Kicki.
medan administrationen för både inredning, byggen
Kickis roll är inredare och designer i företaoch till viss del varvsverksamheterna sköts av mångget med erfarenhet från IKEA och Ballingslöv samt
sysslarna på Svanebäcksvägen.
bildstyling åt fotografer. En kunskap som senare
I Torekov&Öresunds Marin finns ytterligare två
utvecklats i egna projekt, ofta i samband med bygguppdrag men lika ofta som hela inredningar åt kun- vikenboende delägare, Greger Östman och Fredrik
Jönsson.
der både nära och på distans.
Tänk så mycket som ryms i lilla Viken!
– Ett hus på Fyrgatan i Viken inredde jag tillsamClasgöran Strömgren
mans med kunden, boende i Asien, via mail. Då
krävs det att man förstår varandra, inflikar Kicki.
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Alldeles efter vårt besök tilldelades NordvästanTak
takrenoveringen och skifferläggningen på Villa Albelin,
Norrvikens Trädgårdar.
Fastigheten ska återställas
till sin forna glans.
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Några av
sommarens
populära
platser för
möten och
service.

Läs av QR-koden
med din smartphone
och följ kyrkan
på Facebook!

Lunchservering • À la carte
Vikens Hamnkrog • 042-23 73 03
vikenshamnkrog.se • facebook.se/vikenshamnkrog

Kom och ta en fika i hjärtat av Viken på vårt mysiga café, eller varför inte i den
fantastiska trädgården: Avnjut något av våra bakverk direkt från vårt egna bageri.
MATBRÖD | KAFFEBRÖD | TÅRTOR | SMÖRGÅSAR
TELEFON: 042-23 61 16 | CONDITORIORESUND.SE

På Jollen kan
du alltid hämta
ett extra ex av
Byaluren.

För fullständig
meny besök
Galejan.nu

Öppettider
sommar:
Alla dagar
12-21.
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V

år mat inspireras från det franska & skånska köket och maten
står alltid i centrum. Vi arbetar med lokala råvaror och färsk fisk direkt
från sundet. Hos oss kan du njuta av en sillamacka eller en härligt
komponerad meny tillsammans med vårt urval av viner.
Varmt Välkomna önskar Fredrik, Johanna & Gun-Britt

Barbord är en del av Vikens levande hamn.
Hos oss ärVÄLKOMMEN
alla välkomna
TILLatt få njuta
av god RESTAURANG
mat, hamnlivet
och utsikten.
BARBORD
VÄLKOMMEN
TILL
• HAMN
I VIKENS
BARBORD
Våra RESTAURANG
rätter 042
lagas
23av
83närproducerade
00
I VIKENS
HAMN
råvaror.
VI ÖPPNAR I MAJ
• 00
042 23 83
Man kan också
äta något enklare i baren.
VI ÖPPNAR I MAJ
•
Boka gärna för fest, bröllop eller annat
firande
förpåstörre
sällskap.
Aktuell info finns
Restaurang
Barbord
•
www.barbord.com
Välkomna
se mer
på barbord.com.
Aktuell info att
finns på
Restaurang
Barbord
www.barbord.com
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BYALUREN 40
Hipphipphurra! I din hand håller du
det 40:e numret av Vikens byatidning.
En tidning som såg dagens ljus för
18 år och 40 nummer sedan. 1996 var året
då eldsjälen och tidningens förste redaktör
Sven Lundberg gav födelse till Vikens
alldeles egna lilla nyhetskanal
– Byaluren.

Namnet satt som en smäck! Byaluren var ett
givet namn tyckte Sven som uppfann både
tidningen och namnet. Sven Lundberg är
Malmöpågen som i vuxen ålder flyttade till
Viken med sin hustru Signe. Väl på plats i byn
engagerade han sig i Kultur- och Byaföreningen och fick en idé. Såklart skulle byn få sin
alldeles egen tidning!

Dagens formgivare Clasgöran Strömgren kom in i
bilden i och med nummer 19 hösten 2003 och han
har sedan dess stått för tidningens formmässiga utveckling.
– När jag kom med i redaktionen hade Byaluren
fått den form som den i princip har ännu idag. En
form och stil som jag tycker fungerar bra och som vi
utvecklar varsamt steg för steg, berättar Clasgöran
Strömgren.

– Jag låg bakom St. Arilds tidning Fjälastorparen
och presenterade tanken om en liknande tidning för
styrelsen. Jag fick presentera ett förslag och därefter
rullade det på i 14 nummer, berättar Sven Lundberg,
idag pensionär och bosatt på Bovetevägen.
Under Byalurens intervju med Sven medverkar även
Britt Thulin som även hon engagerade sig i VKBs styrelse och därmed stöttade satsningen på en tidning i
Viken. En tidning som Britt även var skribent i.
– Med sina berättelser om Viken då och nu kom
den att bli som ett kitt för invånarna. Det kändes
verkligen som att den kommit för att stanna när
Sven väl hade sjösatt den första tidningen, berättar
Britt Thulin.

Reklamproffs klev in
Från och med nummer 18 var det dags för ännu en
långsiktig lösning på redaktörsposten. Faktiskt den
längsta hittills i och med att reklamproffset och vikenbon Kjell Cronert axlade ansvaret för Byaluren.
Ända fram till nummer 34 ledde Kjell arbetet med
sin redaktion som hade vuxit med profiler som Katarina Trohammar, Olle Bogren och Bertil Lindfors.
Under perioden utvecklades även möjligheterna till
annonsering i tidningen, något som uppskattades av
lokala företagare.
– Från alla år minns jag det som särskilt viktigt
när Clasgöran engagerade sig i tidningen. Vi hade då kamperat ihop i cirka 15 år inom reklambranschen och det blev ytterligare 8 år i Byaluren.
Andra höjdpunkter var det stora förtroende som företagarna visade mig i samband med att vi skapade redaktionell reklam för dem i Byaluren. Faktiskt
mer värt för mig som reklamman än mycket annat,
berättar Kjell Cronert.
Efter Kjells uthålliga och starka insats för byns alla goda berättelser valde han våren 2011 att lämna
över redaktörskapet till journalisten och kommunikatören Olof Engvall.

Ett legendariskt förstanummer
Man brukar säga att alla lanseringar ska ske med
torrt krut i bössan. Något Sven verkligen tog fasta
på. Med George Bush och Gunnar Jarring på framsidan av Bylauren fick tidningen en kanonstart och
stor uppmärksamhet.
– Jag minns att vi fick skicka extranummer till ambassaderna eftersom tidningen väckte intresse även
utanför Viken, berättar Sven med stolthet i rösten.
Byalurens välskrivna och välinitierade artiklar kom
att kretsa mycket kring byns historia. Sven skrev
själv de flesta texterna och parhästen Paula Sallmén
var den som satte form och färg på tidningen från
första numret. Tillsammans var Sven och Paula ryggraden i satsningen som förstås sanktionerades av
Kultur- och byaföreningen.
– Redan efter första numret insåg vi att tidningen skulle delas ut till alla i Viken, oavsett om de
var medlemmar i föreningen eller inte. Det här var
en för bra tidning för att inte alla i Viken skulle få
den, berättar Britt Thulin som efter en lång bana
som lärare på Bäckaskolan var sekreterare i VKB
vid starten av tidningen och därefter VKB:s ordförande 1999 – 2003 samt medlem i redaktionen
för Byaluren nummer 8-18.

Ovan: Sven Lunberg, och den sedemera
webbmastern och redaktionsmedlemmen
Paula Sallmén, poserar med de två
första numren av Byaluren.
Till höger: Det första numret av Byaluren
som A4-tidning. Med Charlotte Carlin som
chefredaktör medan Per Ekros stod
för layouten av de då bara 16 sidorna.
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Dags för förnyelse och ny form
Efter 14 nummer som redaktör för Byaluren
valde Sven att lämna redaktörskapet 2001
men återkom i senare nummer som skribent. Ny redaktör blev Mats Hylén med
Marianne Nilsson och Britt Thulin i redaktionen som producerade nummer
15 och 16. Därefter var det tid för nästa etapp i tidningens evolution. Från
nummer 17 basade Charlotte Carlin för den stora omstöpningen av
tidningen med satsningen på ett
större format och mer färg, tillsammans med Paula och Britt.

Byaluren startades
1996 av VKB och
Sven Lundberg.

______________________

År 2000 delades den ut
i 1700 exemplar –
idag 3000.
______________________

Tidningen har haft fem
redaktörer sedan 1996.
______________________

Dagens redaktion
består av:
Olof Engvall,
Katarina Trohammar,
Olle Bogren,
Pernilla Ringström,
Louise Alexén
och formgivaren
Clasgöran Strömgren.

Ständig utveckling för byns alla historier
Ytterligare ett lyft för tidningen kom 2011. Då utökades tidningen från 20 sidor till 40 per nummer och
redaktionen utvidgades till fem medlemmar.
– De senaste åren har vi berättat fler historier än
någon gång tidigare. Det är väldigt lärorikt att få
lära mer om sin hembygd och jag blir hela tiden
överraskad och imponerad över alla spännande
människor och historier som Viken ruvar på, säger
Olof Engvall som tillsammans med redaktionen skapar tidningen på ideell basis.
Viken har Sven Lundberg att tacka för att han trodde på en egen tidning i Viken och drog ett tungt
lass för att förverkliga den. Byns egna lilla ”kitt” har
sedan dess levt och utvecklats väl i takt med byns
evolution. Innan vi skiljs åt passar grundaren Sven
Lundberg på att visa generositet mot Byaluren av
idag.
– Jag tycker att nummer 39 var det bästa Byaluren hittills och ni ska vara stolta över tidningen, avslutar Sven Lundberg.
Redaktionen kan bara bocka och samtidigt passa tillbaka. Tack Sven för din insats och för att vi får förvalta din skapelse Byaluren!
Olof Engvall

På nästa sida kan du se
omslagen till alla nummer
av Byaluren. På webbsidan
kan man alltid läsa artiklar
ur alla nummer.
Alla senare nummer kan
där läsas i sin helhet.
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– Vi byter gärna in din bil
– Vi säljer bilar i prisklasser från 150 000 kr
– Vi har mer än 50 bilar för omgående leverans
– Vi åtar oss gärna försäljningsuppdrag
– Vi har över 30 års erfarenhet av branschen

– Vi säljer välvårdade och välservade bilar
– Vi säljer för 160 000 000 kr per år
– Vi bistår med avbetalning och leasing
– Vi säljer uteslutande bilar med garanti
– Vi har en bilhall på mer än 900 m2

Härövergick
vi från A5-format
till A4 och färg.

Byaluren
Medlemstidning Nr 27 2007 årgång 12

Folkfest i hamnen sid. 6
"Kockapågarna" sid. 8

Mercedes Benz E 350 CDI AMG / -11
409.000:-

Mercedes Benz / SLK 350 / -12
309.000:-

Mercedes Benz / SLK 350 / -09
279.000:-

Range Rover Vogue CLS / 350 CDI / -12
399.000:-

Mercedes Benz / A 250 / -13
309.000:-

Mercedes Benz / CLS / CB / 350 CDI / -13
509.000:-

Range Rover Vogue / TDV8 / -10
449.000:-

Mercedes Benz / ML / GLK 350 / -14
499.000:-

Mercedes Benz / ML 550 / -13
539.000:-

LET
ELAVTA KNA
NYA DU TEC
11!
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SEN

Vikens Kultur- och Byaförening
1

Alla nummer
av Byaluren.

Byaluren
BYAFÖRENINGENS TIDNING OM LIVET I VIKEN - FÖRR & IDAG #40

Familjen
fotboll
SID. 4

Hur går det
Péter Kovács?
SID. 8

Byaluren
firar 40
SID. 22

1
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Som den uppmärksamme läsaren kan konstatera är
det bara 38 bilder inte 40 som det borde.
Skälet till det är att det under de första åren gjordes ett antal dubbelnummer.

MER INFO HITTAR NI PÅ S-JONSSONBIL.SE
STOLT SPONSOR AV:

KARLSFÄLTSVÄGEN 13, 263 63 VIKEN
MÅN-FRE 09.30–18.00 • LÖR 11.00–15.00
042 23 65 12 • S-JONSSONBIL.SE
WWW.FACEBOOK.COM/S.JONSSONBIL
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Livskraftiga föreningar vårdar Vikens kulturskatter
Under Vikens Kultur- och Byaförening ansvarar Paul
Jönska gården, Sjöfartsmuseet och Sophiamöllan för
driften av tre verkliga kulturskatter i Viken. Kulturskatter
som därmed skyddas för framtiden och blir tillgängliga
för alla och envar. Här summeras året som gick och här
presenteras höjdpunkterna 2014.
När ett samhälle som Viken genomgår en utvecklingsprocess är det särskilt angeläget att lyfta fram
kulturvärden som annars riskerar att gå förlorade.
Historiska perspektiv skapar identitet och bidrar till
förståelse av samtiden. Därför är föreningarnas verksamhet viktig för Viken av idag och i framtiden.
Samtliga föreningar drivs ideellt av frivilliga krafter.

Paul Jönska Gården
– ett unik studie i hur en skepparfamilj levde
på 1800-talet.
Eldsjälarna bakom föreningen och driften av den unika skeppargården drivs av att bevara och visa kulturminnen från dåtidens arbetsamma, trogna möda, samt
bibehålla och visa den fantastiska trädgården.
Höjdpunkter 2013. Våffeldagen i juli med vackert
väder var som vanligt mycket välbesökt och många
besökare kom även till Trädgårdsrundan och Rosenrundan.
Årets avslutning med den mycket populära julmarknaden blev en succé trots halt väglag.
Höjdpunkter under 2014. Paul Jönska gården vill
vara tillgänglig för allmänheten. I huset arrangeras
därför söndagsvisningar av huset mellan klockan
15-17 från 22 juni till 31 augusti.
Därtill arrangeras: Trädgårdsrundan 6-8 juni. Tusen trädgårdar 29 juni. Våffelservering 13 juli. Höstrunda 14 september. Julmarknad 6 december.
Paul Jönska gården satsar framåt Ny belysning installeras i trädgården för att framhäva den även under dygnets mörka timmar. Under året kommer även
nyinflyttade i Viken att få information om verksamheten. Information kommer även att riktas till skolorna.

Sjöfartsmuseet
satsar på matupplevelser 2014
Det är inte stort men garanterat unikt och väl inne
öppnar sig en ny värld som inte får missas. Även
denna kulturskatt vittnar om svunna tider och viktiga lärdomar för framtiden.
Rekordmånga besökare 2013. Höjdpunkterna på
Sjöfartsmuseet i hamnen 2013 var sommartemat ”De
danska judarnas flykt över Öresund 1943”. Uppemot
3000 besökare innebar ett nytt publikrekord på museet under året.
En annan höjdpunkt var när delar av VKBs styrelse seglade till Gilleleje med galeasen Valkyrien den
4 oktober. Denna dag var danskarnas officiella minnesdag för flykten över sundet. Medföljande blev
bjudna på en dansk frokost där Gillelejes borgmästare lovordade svenskarna insats under flyktperioden
då ca 8 000 av Danmarks totalt 8 500 judar flydde
till Sverige. Dagen avslutades med en minnesseglats
med ett 20-tal segelbåtar vars lanternor i masterna
var tända, likt Valkyriens.
Sommarteman 2014. Med en publiksuccé i ryggen
2013 satsar Sjöfartsmuseet vidare på att locka nya
och gamla besökare. Årets sommartema är inte ett
utan två!
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Först ”sjömansarbeten” där Vikenbor uppmanas att låna ut/skänka sjömansarbeten till museet. Ta kontakt
med representant för styrelsen om intresse finns.
Det andra temat är en riktig publikdragare, nämligen temat om ”sjömanskost”. Museet samarbetar
med restaurang Galejan alldeles invid. Varje söndag under museets öppethållande kommer Galejan
att servera spännande sjömansrätter mellan klockan
13.00 till 17.00. Galejan trycker dessutom upp information om rätterna som middagsgästerna kan läsa
medan de äter. Besök först museet på söndagar och
få en rabattkupong att användas på Galejan. Smakligt besök och smaklig spis önskar Sjöfartsmuseet!

Sophiamöllan öppnar på Möllans dag

Nu står Sophiamöllan inför en ny härlig sommarsäsong. Söndagen den 6 juli slår portarna upp i samband med Möllans dag.
Under hösten har möllan blivit väl omhändertagen och fått vingarna tjärade och hättan lagad efter stormskador. Även lagren av råg och vete fylldes
på och köptes in lokalt från en lantbrukare i Viken.
Under vintern har spannmålet torkat för att kunna malas och säljas i möllan. Möllan kommer att
hålla öppet under Möllans dag söndagen den 6 juli klockan 11-16 samt övriga söndagar i juli. Under
Vikenfesten lördagen den 26 juli håller möllan öppet mellan klockan 9 och 16. Då finns det möjlighet för stor och liten
att besöka möllan för
att se hur man maler mjöl och köpa alldeles nymalet mjöl.
Nytt för i år är att besökarna även kan köpa kökshanddukar där
Sophiamöllans 175-årsjubileum uppmärksammas.

Sophiamöllans avgående
ordförande Stig Elversson
avtackas och blomsterhyllas
vid årsmötet av tillträdande
ordförande Robert
Johansson.

Sophiamöllan lockar

årligen en strid ström
med besökare och i år
hoppas vi att ännu fler
ska upptäcka byns levande museum.
Olof Engvall
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FLER SÄTT ATT NJUTA
AV VÅRT ÖRESUND

– När jag gör det jag gillar får jag så mycket energi. Och att vara en förebild känns viktigt. Jag ser
mycket potential i dem som är 13-15 år. De är tjänstvilliga och mycket lovande.

I Viken badar entusiasterna året runt - sommar som vinter - med eller utan
bastu. Men när det är riktigt kallt gäller det att inte glömma öronmuffarna!
Lyckligtvis går vi nu in i den varmare årstiden - med många sköna dopp för
gammal som ung. Vi ser fram emot en riktigt skön badsommar!
Pernilla Ringström

Vill göra avtryck
När det gäller planer för framtiden vill Sebastian inte
låsa upp sig för mycket. Likt många av oss vet han
inte riktigt vad han vill bli när han blir stor. Först ska
han trots allt avsluta gymnasiet.
– Om det verkligen blev en bod här på stranden,
skulle jag vara jätteglad. En samlingspunkt för ungdomar där det viktiga är att vi är tillsammans. Och
när jag drar vidare skulle jag med glädje lämna över
till någon annan att driva rörelsen. Det finns potential bland byns ungdomar, avslutar Sebastian.
Pernilla Ringström
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Jag förnimmer en fläkt av Italien – landet där Sebastian växte upp. Vårt möte är avslappnat och okomplicerat när han tar emot hemma i föräldrarnas
korsvirkesgård. Det är enkelt att vara social i södern.
– Jag flyttade hit permanent för två år sedan efter
att ha tillbringat somrarna här. Och jag chockades av
att så många sitter inne vid sina datorer eller pillar
på mobilerna istället för att vara ute och umgås, berättar han.
Sebastian drog snart igång en rörelse som lockar allt fler – kite-skolan. Från en handfull entusiaster
har man nu vuxit till ett stort och ungt gäng.
– I somras var vi runt 25 stycken i åldern 13-18.
Utomlands ligger medelåldern mycket högre, men jag
brinner för att aktivera ungdomar, säger Sebastian.
Företag med ambitioner
Shaka-Kite bedriver han vid sidan av studierna på
handels- och administrationsprogrammet. Företaget
består dels av kite-skolan – Sebastian är certifierad
instruktör – och dels av en webbshop. Därutöver är
Sebastian återförsäljare för märkena Advance Kite
och Underwave, som han säljer till butiker runt om
i Sverige. Nyligen öppnade han också en egen affär
på Fäladsvägen 14. Han erkänner att skolan inte har
högsta prioritet.

– Det känns ju lite fånigt att få i läxa att skriva en
faktura, när jag redan gör det i verkligheten, ler han.
Drömmen är en liten bod på stranden där surfarna skulle kunna värma sig under vintern. Att enbart
surfa på sommaren är inget alternativ, tycker Sebastian. Det är en alltför kort säsong.
– Visst är det skitkallt när vattnet kommer in i
dräkten men vi har det klimat som vi har. Det är bara att gilla läget.
Boden skulle samtidigt kunna ge ungdomar sommarjobb om han fick bedriva kiosk och uthyrning av
vattensportutrustning.
– Jag har pratat med kommunen men de hänvisar
till att det är strandskyddat område.
Det går om man vågar
Sebastians råd till unga som vill driva sin idé är helt
enkelt – att våga. Själv startade han med sin egen utrustning – en investering på några tusen.
– Jag hann ångra mig asmånga gånger och min
stora skräck var att inte hinna kitesurfa själv. Men
skulle det gå åt skogen så får man ha en plan B.
Han berättar att han snart kommer att lära upp
nya instruktörer bland gruppens ungdomar. Att hålla
kurser vore ett bra sommarjobb för dem, menar han.
Själv satsar Sebastian helst på säljprocessen.

Foto: Pernilla Ringström

Många har säkert
sett honom från
Fortet som en liten
prick på sundet under en stor skärm.
Året runt, gärna i
väder som vi andra
inte går ut i, njuter
han av naturens
krafter från sin kitebräda.
Sebastian Nulli –
entreprenören som
driver Shaka-Kite.

NATURKRAFT

Längtar du ut på havet?
vi har både båt Och kapten!
tag chansen och ge dig själv, dina anställda, kunder,
familj m.fl en oförglömlig upplevelse!
segla till ven? danmark? eller bara komma ut på havet?
vi har en stor fin segelbåt med erfaren skeppare.

Skep Skoj
Skepp

(f-skattsedel finns)

Läs mer på
Annons SkeppoSkoj 8 feb.indd 1

www.skepposkoj.se

eLLer ring OLOf

www.skepposkoj.se

070 - 767 31 05
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Nytt team satsar helhjärtat

Sopplunch i
kyrkstugan

Första onsdagen varje
månad serveras det soppa
i Kyrkstugan i Viken. Initiativet togs av medlemmar ur
dåvarande kyrkorådet och
2011 satte man igång.
Från v: Olle Meijer, Gunt Ekströmer och Inger Elversson

Främre raden fr.v. Ylva Johansson, Ulf-Peder Eklund, Mai-Lis Johansson, Sofia Walka, Kerstin Bengtsson, Ann-Britt Strufve, Marie Nederman. Bakre
raden fr. v. Per Behrens, Ingemar Erikson, Kerstin Thurdin, Simon Lundeberg, Fredrik Jiborn, Viveka Björklund. På bilden saknas Jessica Brogård och
Kerstin Hammar.

Nu har det nya församlingsrådet börjat sitt arbete. Uppdraget innebär att
fortsätta utveckla Vikens
församling i det gamla kyrkorådets positiva anda. Vi
är femton förtroendevalda
personer som väljer att
satsa tid och engagemang
för vår kyrka här i Viken.

Yngre och äldre, kvinnor och män, djupt troende
personer och mer existentiellt sökande. Alla förenade i uppgiften att bygga en stark och öppen kyrka.
Vi är övertygade om att många fler är på väg att
hitta till kyrkan både för den varma gemenskapen
och de tänkvärda livsinsikter som kyrkan ger oss.
Vi har redan många besökare till gudstjänsterna i
Viken. Våra tio kyrkvärdar har fullt upp. Vi välkomnar fler kyrkvärdar, medarbetare, volontärer, engagerade invånare som kan bidra både med idéer och
praktiskt arbete. Om du är intresserad, kontakta UlfPeder Eklund 23 65 66, Ylva Johansson 23 81 65 eller vår församlingsherde Stina Hagman 0706-17 35 35.
Vi firar tre gudstjänster varje vecka i Vikens församling
Gudstjänst/mässa varje söndag kl 11 i Vikens kyrka.
Vandringsmässa varje tisdag kl 10 vid Vikens kapell.
Stilla kvällsmässa varje torsdag kl 18 i Skeppet.

Du har väl gillat Vikens församling på Facebook?
Här blandar vi högt och lågt. Information och reflektion. Inbjuder till dialog och kritik. Vi vill vara ett skyltfönster men samtidigt ge en ”bakom
kulisserna”-känsla. Välkommen att gilla oss och
på så sätt bli en del av ett av byns klappande
hjärtan, Vikens kyrka och Vikens församling.
www.facebook.com/Vikensforsamling
Uppslaget är ett samarbete mellan Byaluren och
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Nya Kulla pastorat
Är en sammanslagning av Vikens, Väsby/Lerberget
och Farhult/Jonstorps församlingar. Det skapar möjligheter till samarbete och effektiviseringar.
I pastoratet finns fem kyrkor, ett kapell och fem
kyrkogårdar. Av pastoratets 12 896 invånare är 78
procent medlemmar i Svenska kyrkan. Pastoratets
vision är ENHET I KÄRLEKEN, MÅNGFALD I TJÄNSTEN. Detta innebär att församlingarna har olika profil, med olika sorters gudstjänster och verksamhet.
Men hela pastoratet delar visionen att visa kärlek
och skapa gemenskap kring kyrkan.
Kyrkan under Vikenfesten
I samband med Vikenfesten planerar vi att ha en
strandgudstjänst med eftersits söndagen den 27 juli
kl 11.00.
Kerstin Thurdin/Ylva Johansson.

Soppan levereras från Tunneberga Gästgiveri och
förtroendevalda och personal hjälps åt att vara på
plats för en kort inledning samt distribution av soppa, bröd och kaffe. Sopplunchen i Kyrkstugan har
slagit väl ut och varje gång samlas mellan 40 och 70
personer. Några av de trogna besökarna är Olle,
Inger och Gunt.

– Jag kommer hit för det är så trevlig stämning
och god mat, säger Inger och Gunt instämmer och
lägger till:
– Det brukar vara fullt och väldigt populärt!
Olle säger att soppluncherna fyller en viktig funktion i och med den fina gemenskapen som finns.
Inger och Gunt håller med och Olle utbrister:
– Man får både andlig och lekamlig spis!
Stina Hagman

Året är 1791 och endast 35 år gammal skriver Mozart
stora delar på sin dödsbädd. Han hann inte slutföra
verket, utan hans elev Franz Süssmayer fullbordade
verket. Mozarts Requiem tillhör idag ett av de mest
berömda och mest älskade verken i musikhistorien.
I Vikens kyrka framfördes i november Mozarts
Requiem av Kullabygdens kammarkör tillsammans
med orkester Cappella Lundensis från Lund. Sångsolister var Sabina Zweiacker, sopran, Agnes Wästfelt,
alt, Christian Damsgaard, tenor och Martin Strid, bas.
Trombonsolist var Ole-Kristian Andersen. Dirigent
och konstnärlig ledare var Cecilia Alling Andersen.

Konserten arrangerades av Vikens församling och
sponsrades av Peterssonska fonden.
Det var fri entré, men en generös kollekt togs
upp till minne av kontraktsprost Ola Pålsson, som
värnade varmt om föreningen ”Barn och framtid” i
Höganäs. En förening som sedan många år stöder
tre barnhem i Indien genom personliga och nära insatser direkt på plats.
Stina Hagman

Mozarts
Requiem
gav hög
stämning
och full
kyrka
Ett requiem är en mässa
som i den katolska kyrkan
firas till minne av de
avlidna. En ung österrikisk
greve vid namn Franz von
Walsegg hade förlorat sin
hustru och gav Wolfgang
Amadeus Mozart uppdraget att skriva verket till
minne av henne.
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Det enda man kan känna igen är väl skylten.

Gångväg
på gång

Ovan: Vikens hamnområde efter Sven.

Till höger: Stora stenbumlingar lades i februari
på stranden nedanför Strandlyckevägen.
Låt oss hoppas att de bromsar den värsta sjön!

Jag tänkte skriva lite om stormarnas härjningar i Viken
och trodde att det hette erosion, men det visade sig att
det heter abrasion som alltså är namnet på havets påverkan av kusterna.

Gångvägen som anlades längs golfbanan för fyra
år sedan åts i stort sett upp av havet under vintern.
Sträckan Sillörsgränd-Golfbanegränd försvann helt och
resterande del mot golfbanans norra ände hackades upp i småbitar. Vi frågade kommunens gatuchef
Lennart Andersson vad som kommer att hända med
gångvägen framöver.

foto: Pernilla ringström

Stormarna Simone och framförallt Sven har gått hårt
åt Vikens stränder.
Riktigt hårda vindar med högt vattenstånd och
kraftig sjö har grävt sig in i klitter, underminerat
Strandlyckevägen, och inte minst har promenadstigen från Fäladsvägen till norra änden av golfbanan
tagit mycket stryk! En kubikmeter vatten väger ju ett
ton så man förstår att det sätter sina spår!
Stormen Sven som hade den lite ovanliga riktningen från nordväst och det rådande vattenståndet
på cirka 160 cm över normalvattenstånd ställde till
det ordentligt!
Nu undrar man ju som lekman om detta är något
nytt. Normalvattenståndet har ju inte stigit med mer
än några centimeter, delvis beroende på att vi samtidigt fortfarande har en viss, om än liten, landhöjning. Visst har vi haft kraftiga vindar och högt
vattenstånd tidigare men lite värre har det blivit.

foto: Pernilla ringström

foto stora bilden: thomas ringvall

Abrasion

Mitt under stormen. Bara hav, hav, och hav.

– Kusten drabbades hårt av stormarna på många
ställen. Förutom i Viken blev sträckor i Arild och
Jonstorp hårt åtgångna, men ekonomiska medel
för åtgärder finns reserverade.
När det gäller den aktuella sträckan pågår samtal mellan kommunen och länsstyrelsen. Om det
blir en återuppbyggnad av vägen eller någon typ
av reparation av klitterna vet jag inte i nuläget.
Man diskuterar även sätt att minska risken för
sandflykt.
Hur kommer det att se ut under sommarsäsongen?
– Tanken är att vi under maj månad ska genomföra de åtgärder som beslutas.
Sträckan är en del av Kullaleden som invigdes i juni förra året. Kullaleden löper längs kusten från Helsingborg till Utvälinge och dess fysiska
standard, upplevelser och omkringliggande service är kvalitetssäkrade hos Europeiska vandrarföreningen. Om den bortspolade gångvägen inte
återuppbyggs kan leden komma att få en annan
sträckning, alternativt skyltas om eftersom den inte längre är tillgänglighetsanpassad.

Hur blir det då framöver med abrasionen?
Efter kontakt med Geologiska Institutionen på Lunds
Universitet för att höra deras syn på hur Vikens
stränder i framtiden kommer att förändras av havets krafter, kan jag inte skriva annat än att det är så
många olika bud på detta så vi får helt enkelt hålla
tummarna! Prognosen på höjningen av vattenståndet
fram till år 2100 är beräknad till ca 80 cm. Vi kommer också att, vintertid, få räkna med lite starkare
vindar. Men som sagt det var många olika bud.
Som liten pojke fascinerades jag av havets krafter
men visste inte då att det var abrasion jag tittade på!

Pernilla Ringström

Legend
på Vikhaga

Sveriges allsångslegend Bosse Larsson besökte Vikhaga
tillsammans med sin ackompanjör Lasse Olsson. Ett välkommet besök och tillsammans med kaffe och kärleksmums blev det ett roligt inslag i vardagen.

Stämningen var lite blyg till en början men med
sånger som ”Får jag bli din tangokavaljer” och ”Jag
e den glade bagar’n” så lossnade det. Bosse är en
sann estradör och takterna sitter fortfarande i trots
att han är jämnårig (nyss fyllda 80 år) med många av
de boende på Vikhaga.
Bosse Larsson låter publiken
Bosse började sin karriär inom TV 1965 och är
höras under föreställningen,.
välkänd för stora delar av svenska folket genom
programmen Gammeldans, Nygammalt och Allsång
på Skansen.
Louise Alexén

Vi har plats för fler nöjda kunder
Vi har ett komplett utbud av banktjänster,
både för dig som privatperson och
företagare. Välkommen!

Olle Bogren

Förödelsen efteråt. Promenadstigen vid golfbanan är så gott som borta!
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Storgatan 65 B Höganäs
handelsbanken.se/hoganas
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FULL FART FÖR UNGA I SOMMAR

LÄS EN BOK!

Kommissarie Gordon på
den lilla polisstationen i
skogen får en liten mus som
medhjälpare. Musen Paddy
är kvick och kan klättra i
träd och det visar sig vara
bra att kunna när mysteriet
med ekorrens försvunna
nötter ska lösas. Boken
passar både att läsa själv
och till högläsning.

foto:
BIBLIO
TEK

av Ulf Nilsson,
illustrationer: Gitte Spee (2013)

Somma
bibliote r på
ket

Bamses läsrum är öppet hela
sommaren. Här kan du leka, spela, pussla och rita.
Delta gärna i sommarboken. Om du läser åtta
böcker och skriver ner vad du tycker om dem, så får
du en bok i present. Dessutom deltar du i ett lotteri där du kan vinna biobiljetter. Börja med att hämta
ett sommarbokshäfte på biblioteket! Öppettider finFritidsgårdarnas ledare ordnar även i sommar aktiviner du på www.biblioteksnv.se
teter för alla ungdomar runt om i Kullabygden.
På årets program står bland annat kickboard- och

Anmäl dig då till en kurs hos Shaka-Kite.
Det finns både prova-på-paket, enstaka lektioner och en komplett utbildning att välja
bland. För att kunna delta i någon av kurserna krävs att du är minst 12 år och du måste
kunna simma. Anmälan sker via webbsidan
www.shaka-kite.com

Häng med fritidsledarna

Vecka 26-29 ordnar Wikens Båtselskap seglarskola.
Gruppen Pirat & Kapare riktar sig till barn födda 0708 och innebär att du lär dig grundläggande sjövett
under mycket bus och skoj.
Kurser i optimistjolle erbjuds barn födda 2006 eller tidigare, såväl nybörjare som fortsättning. Feva är
en tvåmansjolle och den kan du lära dig bemästra
om du är född 2002 eller tidigare. Du kan också gå
kurs i C55. För dessa kurser krävs att du kan simma
minst 200 meter. Anmälan sker via webbsidan.
Den 17 maj är årets prova-på-dag. Då kan du testa segla optimist och C55. Mer information kan fås
på info@vikensbs.se.

Fotbollsskola

Boktjuven

Ann Nilsson

…står för boktipsen
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”Boktjuven” utspelar sig
i Tyskland under andra
världskriget. Det är Döden
som berättar historien om
flickan Liesel som placeras
i fosterhem och som klarar
sig genom många av krigets
fasor med hjälp av de böcker
som hon ibland stjäl för att
läsa. Boken har blivit filmad
och premiären ägde rum i
år den 28 februari.

ik rege

av Markus Zusak (2008).

Den 12-16 augusti äger årets fotbollsskola rum på
Vikvalla. Under fem dagar blir det fotbollsträning
och roliga aktiviteter tillsammans med kompisar och
ledare under temat ”Fotboll och gemenskap”. Skolan, som brukar samla runt 100 deltagare är öppen
för barn 5-12 år (födda 02-09).
Anmälan sker via webbsidan och
sista anmälningsdag är 19/6.
Läs mer på www.vikensik.se

Ingen badsommar?
Efter ett värmande
besök i Öresundsbastun vid Grähsa
brygga finns ingen
ursäkt för att inte hoppa i plurret. Öppettider
och priser finns på
www.vikensbastubadare.se.

Nattvandrarna går ett par timmar varje fredagskväll
för att kolla läget på byn, knyta kontakt med unga
och vara en vuxen resurs i största allmänhet.
Såväl bofasta som tillfälliga vikenbor är välkomna
att vandra med.
Den som är oerfaren får sällskap av någon som
varit med tidigare. Du kan delta en eller flera gånger. Anmälan sker till
viken@nattvandring.nu.

Flera av arrangörerna finns även på Facebook!

En byrå – flera tjänster.
Vilken låda passar dig?
Bergmark

S E G LA R SK O L A

ers
: And

Billie, flyttar efter att hennes
pappa dött, in i ett gammalt
hus tillsammans med sin
mamma. I huset händer det
oförklarliga saker. Lampan
över bordet gungar utan
någon anledning, det
knackar på fönsterrutan
om nätterna och flera som
har bott i huset tidigare har
råkat illa ut. Tillsammans
med sina kamrater, börjar
Billie att ta reda på varför…

klart men framåt skolavslutningen kan du surfa in
på www.ericruuth.eu för att se vad som är på G.
Övriga aktiviteter som kommunen anordnar under sommarlovet hittar du på www.hoganas.se.

foto

av Kristina Ohlsson (2013). Barnens
Romanpris i Sveriges Radio 2013.

Lekplatser
Viken har ett flertal kommunala lekplatser. Bland annat i parken bakom biblioteket, vid badhytterna på
stranden och bakom fiskebodarna i hamnen, men
du kan även hitta lekplatser runt om i alla bostadsområden. Dessutom finns ju många fina gräsytor för
spontanidrott och spring i benen!

skateboardtävlingar, fiske, sprayworkshop, klättring,
resa till Liseberg, kanotpaddling, freerunningläger och
utomhusbio. Alla detaljer är i skrivande stund inte

foto: eric ruuths kulturhus

Glasbarnen

Te n n iss k
o la

foto: Pernilla ringström
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Det första fallet

foto: John
oltins saml
ingar

Vikens tennisklubb ordnar liksom tidigare tennisskola för såväl vuxna som barn under vecka 26-31.
Deltagarna spelar i grupper om 4-5 personer anpassade efter ålder och förkunskaper. Lektionerna varar
i 60 minuter och pågår på dagtid måndag-fredag.
Du kan välja att delta en eller flera veckor.
Anmälan sker via webbsidan www.vikenstk.se
Sugen på att testa vad vågorna och vinden går för?

r

andra

Nattv

p

ällska

l ha s
na vil

Produktblad, affischer, rollups,
webdesign, kataloger, företagsprofil,
illustrationer, pressreleaser, bild
retuscher, multimedia, skyltar,
direktreklam, visitkort, events,
Bygatan 21, SE-263 61 Viken
042-24 24 55, www.scratch.se
eböcker, varumärkesstrategi,
företagspresentationer, nyhetsbrev,
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mässmontrar, förpackningsdesign…

En eldsjäl har
lämnat oss
Kjell Lundström har avlidit.
Han blev 80 år och sörjs främst
av familjen, hustrun Lise-Lott,
barn och barnbarn, men också av alla oss som har haft förmånen att lära känna honom
och att arbeta med honom. Kjell växte upp i Helsingborg och tidigt under ungdomsåren fångades
hans intresse av musiken. Han tog anställning på legendariska Strandqvists musikhandel där han 1973,
tillsammans med en kollega tog över musikavdelningen. När Strandqvist 20 år senare slog igen stod
Kjell utan jobb.
Vid sidan om den dagliga födkroken hade Kjell
då under många år spätt på den egna kassan genom
att spela trummor i olika band. Musiker han spelat
med var, för att nämna några, Östen WarneRbring,
Gösta Tönne och Ernie Englund. När kända jazzmusiker gästade satt Kjell ofta vid ”kaggarna”. Flera år
ledde han dessutom kurser i trumspel.

Jan Jönnert
har gått bort
en ålder av
68 år
Vi som lärde känna Jan vet att
han på många sätt var unik och
ovanlig. Han engagerade sig starkt i föreningslivet
generellt och inte minst gjorde han stora insatser för
Vikens företagarförening.
När Vikens hantverksförening lades ner för
många år sedan tog Jan initiativet till Vikens företagarförening, som bildades år 2000, och han blev
dess ordförande fram till sin död. Vi som arbetade
tillsammans med Jan vet att han var unik.
Man skulle kunna använda det slitna uttrycket, att verka utan att synas, om Jan. Han skröt aldrig. Han hade
sin egen lågmälda uppfattning, men den var tydlig.
Om vi enbart uppehåller oss vid engagemanget

Marta
Svensson
till minne
Den sista i syskonskaran på Fritiden, Marta Svensson, har avlidit i en ålder av 98 år.
Den 18 oktober 2013 ägde
begravningsgudstjänsten rum i Vikens kyrka liksom
tidigare för syskonen Greta, Bojan och Tore. Alla
älskade de Viken och huset Fritiden som de vistades
i varje sommar från 1943. Levnadsglada och humoristiska fick de många vänner och bidrog handfast
till det sociala livet i byn. Lisas brygga fick ett generöst bidrag och vem tror ni alltid dök upp när VKB
hade strandstädning? I alla år fick VKB ett extra bidrag i samband med årsavgiften.
Som ordförande i VKB fick jag äran att inviga
Lisas brygga 1999. Då framkastade jag, att ett naturligt läge för en brygga vore vid den asfalterade
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Kjells jobbsituation på 90-talet löstes emellertid
på ett för Vikens del mycket lyckosamt sätt. Ett ALUjobb på Vikens sjöfartsmuseum ledde honom in i en
ny värld där fiske- och sjöfart liksom folkets i bygden släktsamband snart upptog hans intresse.
Katalogiseringar, släktlängder och minutiösa efterforskningar i olika äldre handlingar, låg till grund för
både utställningar på museet och ett antal skrifter
som bland annat ”Vikeniana” och ”Gamla fisketermer”. Kjell lämnar dessutom efter sig noggrant förda
så kallade ansedlar över folket i Kullabygden.
Kjell var en synnerligen stillsam och blygsam
man, som aldrig framhöll sig själv, men hans förtjänster blev trots det snart uppmärksammade och
han premierades med kommunens hedersstipendium samt stipendium från Gyllestiernska Krapperupstiftelsen.
De kulturinsatser Kjell utförde under sin tid på
Sjöfartsmuseet i Viken kan inte nog framhållas och
kommer evinnerligt att vara en stor tillgång för framtida forskning. Hans arbete ger intresserade inblick i
hur såväl sjöfarten som det dagliga livet i Viken förr
teddes sig.
Stig Ewaldson/Brita Malmberg

för Vikens Sjöfartsmusum

i Viken så kom Jan att engagera sig, via företagarföreningen, i frågor som berörde hela Viken. Han
arbetade också nära hela föreningslivet genom att
föreningen bland annat stöttade Vikenfesten och
denna tidning – som också lyfte fram företagandet.
Han tog gärna själv de komplicerade kontakterna med kommunen. När den kände fotbollstränaren
kom till ett årsmöte så undrade vi medlemmar vad
han hade där att göra, men styrelsen och Jan såg
som vanligt runt hörnet och insåg att vi hade mycket att lära oss, som chefer och ledare. Det vill säga
konsten till anpassning till de ständigt föränderliga
förutsättningarna för framgångsrikt företagande. Jan
hade många idéer och ibland fick de formen av artiklar i Vikenguiden med anknytning till exempelvis
entreprenörskapets betydelse.
Vi som arbetade tillsammans med Jan uppskattade hans sätt att arbeta och hans finurliga kommentarer, som under ytan innehöll en extra dimension av
stort värde. Vi saknar Jan.
Kjell Cronert

FÖR Vikens Företagarförening

nerfarten på Svinbådevägen just nedanför Fritiden.
Syskonen blev eld och lågor. Om jag ville ordna tillstånd så skulle de bekosta en brygga i stil med Lisas. 2000 invigdes den och Marta med syskon fick
uppleva glädje och tacksamhet från många, som nu
kunde komma ner i vattnet trots den steniga stranden. Fritidens brygga for illa i stormarna och 2004
lät VKB uppföra en ny hög brygga, som Marta till
sin och många äldres besvikelse aldrig kunde nyttja
på grund av badstegen. De ogifta och barnlösa syskonen upprättade ett testamente med bl.a. VKB som
förmånstagare, pengar öronmärkta för Fritidens och
Lisas badbryggor, som en gång donerades till vikenborna att förvaltas av VKB.
I alla år hade jag kontakt med Marta och såg till
att hon fick Byaluren. Humor och klokskap berikade våra samtal. Bryggornas väl och ve stod högt på
syskonen Svenssons agenda. Tack Marta för alla år
av vänskap och omtanke om oss vikenbor!
Britt Thulin

Vill du läsa mer om Fritidens brygga och syskonen Svensson finns
en artikel i Byaluren nr 13 årgång 2000.

Omslaget till Byaluren nummer 21 pryddes av bilden
på ett ljuvligt morgondopp från den brygga som invigdes
2004. Den efterträdde Fritidens brygga, som sponsrats av
Marta och hennes syskon, och som invigdes 2000.
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foto: Privat

Vilket boktips skulle du vilja ge för en skön stunds
avkoppling i sommar?

Mattias Berg:

foto: Privat

– ”Katedralen vid havet” av Ildefonso Falcones.
Det är en spännande äventyrsroman som utspelar sig under 1300-talet i staden Barcelona. Man
följer huvudpersonen genom lycka och motgång.
Det är spänning och kärlek blandat med historik
och fakta om staden. Mycket läsvärd tycker jag.

Nina Blidfors Frykman:

foto: Privat

– Jag gillar uppväxtskildringar och har valt
“Underdog” av Torbjörn Flygt. En humoristisk, tankeväckande och slagkraftig uppväxtoch tidsskildring från 70- och 80-talen. Om
gympapåsar, fluortanter och Ronnie Hellström,
om världens bästa mamma och om att göra en
klassresa.
– Och så älskar jag Barbro Lindgren, så mitt
boktips till både barn och vuxna blir: Allt av
Barbro Lindgren.

IKEN
VARVET

Ett
lopp
för
alla

Lördag 26 juli är det dags för den andra upplagan!
Loppet är indelat i 3 klasser:
VikenVarvet 1 mil,
VikenVarvet 5 km samt
Lilla VikenVarvet 2 km, barn 6-12 år.
Nedre åldersgräns för 10 km och 5 km
är 16 år men ungdomar mellan 12-15
får delta i vuxens sällskap.
Nytt för i år är att vi anlitar Neptron
som är marknadsledande i Sverige på
tidtagningstjänster. De kommer att ansvara för start och målgång och se till
att alla deltagare får sina korrekta sluttider. VikenVarvet är ett lopp för alla
och passar utmärkt för såväl elitlöpare
som motionärer och nybörjare, tjejer,
killar, gamla och unga. Alla är välkomna att delta oavsett tränings- och ambitionsnivå.
Springa fort, lunka eller gå spelar
ingen roll. Det viktigaste är att ha en
härlig dag i Viken och samtidigt stödja
det välgörenhetsprojekt som allt överskott går till. VikenVarvet går av stapeln samma helg som Vikenfesten,
en årlig tradition med marknad och
många andra festligheter.
VikenVarvets banor kommer att
gå på löpvänliga vägar runt Viken.
Starten för VikenVarvet går 11.00
på lördagen den 26 juli 2014. Startplats
blir förmodligen vid Sans&Balans för
slingorna 10 och 5 km samt för 7-13 år
bakom Sjöfartsmuseet där, preliminärt,
även målet för samtliga lopp kommer
att ligga. Före start värmer vi upp tillsammans under ledning av instruktörer
från San&Balans.
VikenVarvets vätskestationer
och sjukvård
Under loppet kommer det att finnas vätskestationer där du kan fylla
på med vatten eller sportdryck. Givet-

vis finns det även vätska att få vid målet. Längs banan finns det funktionärer
som kommer att peppa dig att ge det
lilla extra.
Det kommer att finnas sjukvårdspersonal på plats under loppet. Observera
att deltagande i VikenVarvet sker under
eget ansvar.
Anmälan till VikenVarvet gör du
senast den 5 juli 2014. Anmälan görs i
formulär på sansochbalans.se
Startavgiften är 100 kronor för vuxna
och 50 kr för barn och ungdomar mellan 7-13 år. Allt överskott går oavkortat
till välgörenhetsprojektet. I priset ingår
nummerlapp, diplom, T-shirt med symbolen för VikenVarvet som du ser ovan
samt chans att vinna fina priser från våra sponsorer.
Alla som fullföljer loppet och tar
sig i mål får VikenVarvets specialdesignade diplom samt deltar i utlottningen av ett årskort på Sans&Balans till ett
värde av 7 080 kr. Specialpriser till de
tre främsta manliga respektive kvinnliga
löparna i alla lopp.
VikenVarvet arrangeras av Sans &
Balans, Vikens lokala träningsstudio.
Så häng med på loppet, så gör vi något
bra tillsammans samtidigt som vi har en
härlig dag i Viken!
Mer detaljerade fakta inför loppet kommer senare att finnas på
Sans&Balans hemsida, www.sansochbalans.se.
Carin Jönsson

V I K E N S

S O M M A R A K T I V I T E T E R

WIKENS BÅTSELKAP KALENDER
Dag Maj
12 18:00 Första Måndagsseglingen
Alla seglingssugna är välkomna.
Samling i Kajutan vid 18:00 tiden på
måndagskvällarna.
17 10:00-13:00 ”Prova på dag”.
Alla är välkomna att prova på segling.
.
12 18:00 Måndagssegling
19 18:00 Måndagssegling
24 Vårregattan.
Kappsegling för C55 och kölbåtar.
26 Måndagssegling
Dag Juni
Seglarskolorna ungdom startar
vecka 26 och pågår till vecka 29.
Seglarskola vuxen. Tider se vikensbs.se.
Dag Juli
02 18:00 Måndagssegling
09 18:00 Måndagssegling
16 18:00 Måndagssegling
23 18:00 Måndagssegling
26 Vikenfesten. Separat program på
vikensbs.se.
Dag Augusti
07 18:00 Måndagssegling
14 18:00 Måndagssegling
16 Kullen Cup. Jollekappsegling.
17 Liros Cup. Jollekappsegling
21 18:00 Måndagssegling
23 Kräftseglingen och kräftskiva
Kappsegling under dagen för kölbå
tar med kräftfest på kvällen för seglare
och medlemmar.
28 18:00 Måndagssegling
Dag September
01 18:00 Måndagssegling
08 18:00 Måndagssegling
15 18:00 Måndagssegling
22 18:00 Måndagssegling
Gilla WBS på facebook

VIKENS IK KALENDER
Nedanstående är ett utdrag vad som
händer på Vikvalla.
Aktuell kalender med bla ungdomsmatcher och andra aktiviteter
se www.vikensik.se
Dag Maj
03 14:00 Vikens IK - Strövelstorps GIF
03 09:00 Loppisinsamling
10 09:00 Loppisinsamling
17 09:00 Loppisinsamling
24 09:00 Loppisförberedelse
25 13:00 Vikens IK’s Loppmarknad
31 08:00-13:00 Knattesammandrag
31 14:00 Vikens IK - Hovs GOIF
Dag Juni
14 14:00 Vikens IK - IFK Rössjöholm
18 19:00 Vikens IK - Jonstorps IF FK
Dag Augusti
08 19:00 Vikens IK - Skäldervikens IF
12 09:00-15.00 Fotbollsskola
13 10:00-15.00 Fotbollsskola
14 10:00-15.00 Fotbollsskola
15 10:00-15.00 Fotbollsskola
16 10:00-14.00 Avslutning Fotbollsskola
22 19:00 Vikens IK - Torekovs IK
30 14:00 Vikens IK - Östra Ljungby IF
Dag September
05 19:15 Vikens IK - Vegeholms IF
13 08:00-13:00 Knattesammandrag
13 14:00 Vikens IK - Väsby FK
27 14:00 Vikens IK - Hyllinge GIF
Dag December
06 11:00 Vikens IK’s Årsmöte

Kyrkans Kalender
• Vi firar gudstjänst eller mässa varje
söndag klockan 11.00.
• Varje torsdag i juli firar vi mässa
i Vikens kapell kl. 19.00
Dag Maj
25 11:00 Gospelmässa med Lerbergets
Gospel och Canzonetta
Dag Juli
27 11:00 Strandgudstjänst i samband med
Vikenfesten

VIKENS TENNISKLUBB KALENDER
Bli medlem och lös säsongskort
med fri spelrätt hela säsongen
på våra tre grusbanor.
Upptäck vår hemsida www.vikenstk.se
där du anmäler till tennisskola och
bokar och betalar strötimmar
Dag

Maj
Majträning och spontantennis
alla dagar
Dag Juni
07
Juni-Cupen
Vecka Juni
26
Tennisskola
27
Tennisskola
28
Tennisskola
29
Tennisskola
30
Tennisskola
31
Tennisskola
Dag Augusti
03
Klubbmästerskap
04
Klubbmästerskap
04
Klubbmästerskap
05
Klubbmästerskap
06
Klubbmästerskap
07
Klubbmästerskap
08
Klubbmästerskap
09
Klubbmästerskap

VIKENS FÖRETAGARFÖRENING
Lunchmöten På Vikens Hamnkrog
Medlemmar och medföljande gäster
är välkomna.
Dag Maj
13 12:00 Lunchmöte

VETERANBILARNA
Veteranbilsträffar på Hamnplanen
Dag Maj
21 18:00-21:00 onsdag
Dag Juni
18 18:00-21:00 onsdag
Dag Juli
23 18:00-21:00 onsdag
Dag Augusti
20 18:00-21:00 onsdag
Dag September
17 18:00-21:00 onsdag

Anmäl senast 5 juli via
anmälningsformulär på
sansochbalans.se

Kalle Rognefjord:
– Jag läser gärna en god deckare. Just nu ”Maffiakrig” av Tobias Barkman och Joakim Palmkvist. Boken är ett reportage och en skildring om
ett regelrätt krig, från 90-talet fram till 2012,
mellan olika gäng i Malmö. Det är två kriminalreportrar som tillsammans fördjupat sig i
bakomliggande faktorer till upptrappningen av
maffiakriget i Malmö.
En fängslande skildring av en del av samhället som vi normalt sett bara bläddrar förbi i tidningen.
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SOMMAR PÅ LARSVIKEN
Säsongens godaste grönsaker & potatis direkt från fälten.
Hängmörat oxkött & kyckling från Fridshills – perfekt att grilla.
Odlat och utvalt med omsorg.
Välkomna!

Larsviken är en lanthandel med egenproducerade grönsaker och rotfrukter efter säsong.
Hängmörat kött från våra egna djur. Öppet året runt tisdag–fredag 10-18, lördag 10-15.
042-23 86 50 • butik@larsviken.se • www.larsviken.se

Gimme!
gimme!
gimme!

Mama mia, så mycket ny spännande litteratur våren har med sig
– ABBA firar till exempel fyrtio sedan Brighton och man vill bara ropa;
ge mig, ge mig, ge mig – och helst då bandets två jubileumsbiografier!
Thank you for the music alltså men livet består som bekant inte
bara av skådespel. Man måste äta också. Skönt därför att kokboksfloden aldrig sinar och pallar man, kan man först odla maten själv!
Hasta manana ’til we meet again annars – ring, ring!

Köpmansgatan 13. Höganäs. Tel 042-34 01 97. Öppet måndag–fredag 10 –18, lördag 10 –15. Voulez Vous?
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Vikens Kultur- och Byaförening

Box 108, 263 03 Viken. BG: 5705-4108
Ordförande: Tuve Nilsson
Bygatan 64, 23 81 87

V. Ordförande: Roger Sandberg

Stenmursgränd 4, 18 27 27

Hej alla Vikenbor!

Vikens Kulturoch Byaförening
Medlemstidning
#40 2014
årgång 20

Sekreterare: Karin Ullström

Grundstensgat. 19, 073-973 80 72

Kassör: Leif Olsson

Blockgatan 5, 0706-926475.

Ledamöter: Anders Forsgren

Bovetevägen 21, 23 74 66

Susanne Herlin Torkeli,
Vångavägen 14, 23 68 78

adj.

Suppleanter: Marianne Nilsson

Lingonvägen 6, 23 76 03

Vid årsmötet i mars blev det en del personförändringar. Leif Olsson invaldes som
kassör, Susanne Torkeli som ledamot och
som ordförande i stiftelsen Sophiamöllan
valdes Robert Johansson. Varmt tack till
Stig Elversson, Agnetha Edvardsson och
Catharina Bodin för deras insatser.
Paula Sallmen har varit VKBs webmaster
i nästan 20 år och om hennes insats står
det att läsa på annan plats i tidningen.
Till ny webmaster har Lennie Timour utsetts och han kommer att modernisera
VKB:s hemsida, aktivera föreningen på
Facebook och göra VKB mer tillgängligt
för medlemmarna.
Uppdraget för kassören stärks med revisor Håkan Sehlin och en översyn av VKB:s
fonder blir den första uppgiften. Till ny revisor valdes Daniel Holmberg.
Det är med sorg i sinnet vi hedrar minnet av tre vikenbor som gjort mycket för
byn, Kjell Lundström, Jan Jönnert och Marta Svensson. Se minnesord på annan plats.
Valborg har nyligen firats med tal av Sara
Berger och sång av Kullabygdens kammarkör under ledning av Cecilia Alling-Andersen. Nationaldagen kommer att firas på
vanligt sätt på Hamnplanen den 6 juni. Talare blir Annika Jagander, svensk ambassadör i Prag.
Vikenfesten blir den 25-26 juli och med
en ny entreprenör, ”Partyfabriken”. De står
för tält, mat, underhållning mm. Fredagen
den 25 blir huvudattraktionen Hasse Andersson. För övriga attraktioner se bifogat
programblad.
Badhytterna har tagit stryk av väder och
vind och kommer att renoveras i tur och
ordning. Badhyttskommitten har fått förstärkning av Kay Winqvist.
Bryggorna fick skador av stormen Sven
och blir reparerade till badsäsongen. Kommunen bidrar med halva arbetskostnaden. Strandstädningen bör vara avslutad
när ni läser detta och vi ser fram emot en
fin badsommar. Flotten som legat utanför
Fritidens brygga kan inte stå emot de vågor som nordvästlig storm för med sig och
kommer att säljas/avyttras.
VKB:s satsning på och stöd till Vikens
Bastubadare har betalat sig väl. Det har
blivit en ny mötesplats som VKB haft glädje av. Den visade sig också välbyggd och
tog ingen skada av höstens stormar. Det
talas redan om utbyggnad men det får nog
anstå några år.
Vid VKB:s höstmöte fick vi en plan för
ombyggnaden av gamla 111:an. Första
steget tas i höst, då byggs rondellen vid
Prästavägen. Det har varit flera förslag till
utsmyckning, dels från keramikern Harry
Oxenblå och dels från ett antal vikenbor.
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Se VKB:s hemsida och bilder i detta nummer. Beslut om Oxenblås är nu taget.
Kommunens moderater inbjöd till ett
möte den 29 april, för att föra fortsatta diskussioner om Vikens framtida utbyggnad.
Bygget av nya Vikvalla har nu kommit
igång och nästa angelägna projekt är en
utbyggnad av Vikenskolan. Hoppas många
var där och gav de moderata politikerna
underlag för bra beslut i framtiden.
VKB:s ramavtal med Öresundskraft lockade ca 750 hushåll i Viken. Det är betydligt färre än förra perioden men det kan
bero på de låga elpriserna just nu. Man
kan närsomhelst ansluta sig till avtalet under den pågående treårsperioden.
Artiklarna om människor i andra delar av världen med vikenerfarenhet och
att det finns intresse för att prenumerera på Byaluren, ökar motivationen för oss
som håller Vikens fana högt. Dessutom
kommer sannolikt VKB:s förbättrade tillgänglighet i sociala medier att kunna öka
intresset.
Stormen i höstas underminerade en del
vägar, spolade bort andra och fyllde flera
av Vikens stränder med tång. Tången har
rensats från gatumarken med maskin, den
på stränderna har vågorna till största delen redan tagit tillbaka. De skadade gatorna har kommunen lagat men gångvägen
längs golfbanan blir svår att bygga upp så
att den klarar framtida stormar.
Byaföreningen har, som ni ser mycket
att sköta och välkomnar alla som vill bidra, med kunskap, tid eller arbetsinsats.
Hör av er!
Vi hoppas att så många hushåll som
möjligt vill vara medlemmar, inbetalningskort för årsavgiften 200 kr finns i tidningen. OBS! Alla som tecknat elavtal är
medlemmar och skall inte betala igen.
Väl mött på byn.
Tuve Nilsson
ordförande

Stöd VKB och
Byaluren med din
medlemsavgift.

200:-

till Bg. 5705-4108.
(Gäller ej dig som har elavtalet och därmed redan
betalt medlemsavgift.) Inbetalningskort
medföljer denna tidning.

Olof Engvall

Kalvlyckevägen 3, 13 30 46

Hemsida: www.vikensbyaforening.se

Stiftelserepresentanter
Skeppargården: Ann-Britt Strufve

Åldermansv. 26, 23 72 38

Sophiamöllan: Robert Johansson

Torviggsgränd 8, 23 69 03

Sjöfartsmuséet: Carl P. Larsson

Sävsångaregatan 5, Helsingborg,
0708-28 60 90

VKB:s KALENDER VÅREN
Dag Juni
06
18:00 Nationaldagsfirande, Hamnen
Talare, Annika Jagander
06-08 10-17 Paul Jönska gården
Trädgårdsrundan
22-30 15-17 Paul Jönska gården söndagar
Huset visas.
24
till 10 augusti Sjöfartsmuseet
Sjömansarbeten och sjömanskost
i samarbete med Galejan
14-17 tisdagar till lördagar
13-17 söndagar
Dag Juli
06
11-16 Sophiamöllan
Skånska Möllors Dag
13, 20, 26, 27
11-16 Sophiamöllan öppen
13
14-17 Paul Jönska gården
Våffelservering
25
Vikenfesten Festältet
26
Vikenfesten Festtältet, Hamnplanen
Dag Augusti
3
11-16 Sophiamöllan öppen
Dag September
14
Paul Jönska gården, Höstrundan
Dag Oktober
??
19:00 VKB:s Höststämma
Dag November
14
Nytt nummer av Byaluren
För ytterligare detaljer besök:
www.vikensbyaforening.se

Prenumerera
på Byaluren
Kanske bor du utanför Viken eller rent av utomlands men skulle vilja få tidningen hemskickad
två gånger om året. Då kan du prenumerera på
Byaluren för 100 kr per år inklusive porto.
Maila olof@engvallmedia.se.

