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

Avslutningsvis vill jag skicka ett särskilt
tack till den gentleman på Svanebäcksvägen som en sommardag sprang efter
undertecknad för att ge redaktionen beröm för vårnumret.
Du ska veta att det gjorde gott i hjärtat hos mig och redaktionen.
Tack för att du visade prov på människans förmåga att ge andra människor
styrka och energi med kärlek och uppskattning. Det var en absolut höjdpunkt
i min snart sjuåriga karriär som redaktör
för Byaluren. Tack – du vet vem du är.
Trevlig läsning!
Olof Engvall

Nytt avtal med
Öresundskraft

VKB har tecknat ett nytt förmånligt
avtal med Öresundskraft för våra
medlemmar. Det gäller 2017–2019.
Du kan teckna avtalet under hela
perioden. När du betalat medlemsavgiften för tre år fyller du i elavtalet
på Öresundskrafts hemsida som du
når via nedanstående länk:
https://oresundskraft.se/viken

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 redaktionella
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Prenumerera
på Byaluren?

Kanske bor du utanför Viken eller
utomlands. Men du skulle vilja få
tidningen hemskickad samtidigt som
den delas ut i Viken. Då kan du
prenumerera på Byaluren. För bara
100 kronor per år får du tidningen
hemskickad till brevlådan där du bor.
Beställ genom att skicka ett mail till
olof@engvallmedia.se.

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 45 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
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.

Olof Engvall

olof@
engvallmedia.se
Telefon: 0736 61 20 43

Tack!

Efter fem år i redaktionen är det dags att tacka
för mig och lämna plats till någon annan som
kan och vill planera innehåll, intervjua, skriva
reportage och diskutera layout tillsammans med
den kreativa redaktionen. Det har varit så roligt
att få träffa alla trevliga människor och lära mig
så mycket om vår hemby.
Nu ser jag fram emot att få tidningen i lådan
och läsa den i lugn och ro utan att ha korrekturögonen påkopplade.

Redaktion:
Louise Alexén
louise@
kdn.se

Lotta Strömgren
Jönsson
lotta@
ycap.se

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

Pehr Frykman
pehr.frykman@
telia.com

Louise Alexén

Välkommen Lotta!

BYGGLOV I BYN

Tack och lov har vi i redaktionen, inför detta nummer lyckats
knyta till oss en annan begåvad Vikenbo, Lotta Strömgren Jönsson.
Icke född men uppvuxen i Viken och numera med sin Fredrik
samt döttrarna Lina och Mimmi åter boende i byn. Först som
sommargäst men sedan tio år är familjen fast bosatt på Bygatan.
Då Lotta även är engagerad i bastuverksamheten passar
hon på att påminna om att Öresundsbastun håller öppet i
samband med Sophiamöllans julmarknad den 4:e december.

Christer Johansson
christer.viken@
telia.com

Fotograf: Fredrik Rege*
Omslagsfoto: Fredrik Rege
Grafisk form: Tidstudion
Tryckning: Scratch
*Då annan fotograf ej angivits.

Foto omslag: Fredrik Rege.
Bröderna Nicklas och Johan Jönsson,
Vikens alldeles egna fiskare, kan du
läsa mer om på sidan 10.
•
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
som verkar i Viken. Undantag
kan göras till att omfatta Höganäs
kommun om ekonomin kräver det
eller budskapet anses ha stor relevans
för Vikenborna.
Priser/del av sida (ex. moms).

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

SNART NYTT ÅR!
Stöd VKB med din
medlemsavgift 200:till Bg. 5705-4108.
(Gäller ej dig som har elavtalet och därmed
redan betalt medlemsavgift.)

Ta hand om
dina muskler
- lev bättre

Här har Olle Bogren fångat fotografen på TV4:s
BYGGLOV när de gjorde en produktion på
Näckrosvägen 5 i Viken. Kommer snart på TV.

BarnvagnsSafari

28 september på förmiddagen kunde man möta en ”liten armada” med barnvagnar i Viken. Det var femte året i rad som
det en ”Barnvagnssafari” genomfördes. Lisbeth Ryberg och
Stig Ewaldson från kulturstiftelsen Viken Förr och Nu guidade och berättade om vår bys historia och om de olika
verksamheter som en gång funnits här. Medan barnen från
”Kyrkis” sussade gott i vagnarna tog deras mammor intresserat del av alla berättelser.

Johanna Enochsson driver MuskelVerkstan på Askvägen 20 i sitt älskade Viken. Hennes passion är
att inspirera till ett skönare liv med mindre smärta
och högre livskvalitet. Johanna servar muskler med
medicinsk massage vid akut och kronisk smärta.
Hon välkomnar alla att pröva på massage för en
sund och skön livsstil. Johanna nås på 0737-070755

FOTO: louise alexén

Där satt den!
Med samma glädje som alltid bläddrar redaktionen igenom ännu ett 40-sidigt korrektur av Byaluren.
Vi gjorde det igen. Det som för tre
månader sedan var en hoppfull idébank
har nu materialiserat sig som en färdig
Byalur, full av möten och upplevelser.
I en tid då facebook och sociala medier alltmer tar över som världens främsta
kanaler för kommunikation är det ett litet mirakel att vår gamla humla fortfarande flyger. Jag tror inte att jag är den
siste att faktiskt högakta den klassiska
tidningen som kunskapsbärare.
Och när det kommer till Byaluren
flyger humlan allt starkare med en för-

Chefredaktör:

FOTO: privat

Humlan flyger
– mot nya höjder

stärkt redaktion bakom sig. Flera tunga
tillskott kliver dessutom in i redaktionen
inom kort – dessa presenterar vi i nästa
nummer i maj.
Byaluren manifesterar kollektivismens obändiga styrka i en brokig men
hjärtlig grupp människor som bildat redaktion, för Vikens skull och för goda
berättelser om vår by, dess historia och
människor. 		
Och på tal om kollektivism – ni har
väl koll på att individualismen snart är
lika ute som mässing i badrummen.
Som vanligt vill jag tacka er som bidrar generöst till Byaluren och som ger
luft under humlans vingar. Skribenter,
idésprutor, ni som ställer upp på porträtt och intervjuer, Fredrik Rege som
plåtar, alla generösa annonsörer som
betalar för att stötta kulturgärningen Byaluren (det ska ni göra, Byaluren är en
synnerligen unik produkt), Vikens Kultur & Byaförening, stiftelserna…ja och
så alla ni som hejar på och skickar uppskattning till redaktionen.

SMÅTT
&GOTT
FOTO: privat

FOTO: Jann Lipka

Byalurens sista sida.

Detta nummer av
Byaluren delas ut på ett
nytt sätt. Vi använder
en lokal entrepenör och
halverar kostnaden.
Enda skillnaden är att
alla inte får tidningen
samma dag.
Bara så ni vet…

FOTO: privat

Byaluren

BAMSE FYLLDE JÄMNT

Bamse bjöd in till 50-års kalas i trädgården vid
biblioteket med guldkrona på huvudet dagen till ära.
Trädgården var full av barn som läste Bamseböcker,
lekte med lego, fascinerades av såpbubbelmaskinen
och fikade förstås.

GRATTIS HÖGANÄS!

En placering bland 5-i-topp vad det gäller
näringslivskommuner. Som en del av allt
annat som går Höganäs väg nu.
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Vigör lyfter igen!

publik på 200 personer. När jag slutade som ordförande fanns det pengar för inköp av de två nya
trampoliner som föreningen var i stort behov av,
vilket jag informerade min efterträdare om.
Den ena trampolinen hade funnits med ända sedan VIGÖR startade med trampolinhoppning.
Utvecklingen gick åt fel håll efter det
För ett halvår sedan, när jag åter trädde in som ordförande, var det ekonomisk panik – den ena trampolinen hade en helt utsliten ram och den andra
var sönder. Det visade sig vara samma gamla trampoliner som förut och föreningskassan var tom.
Som ny, återvald ordförande var det bara att ta
itu med allt. Tack vare våra fantastiska sponsorer
Bästa Bostaden, Höganäs Energi, Höganäshem, Höganäs kommun, S. Jönsson Bil, Upway
och Studio Rege kunde vi köpa en helt ny trampolin och reparera den andra, totalt en kostnad på
70 000:-. En härlig, positiv rivstart som ordförande.
VIGÖR erbjuder flera olika sorters rörelseglädje
Bamse-gymnastiken för barn 3-5 år har alltid varit populär. Gruppen 6-8 år är rolig för alla de barn
som vill prova på lite mer, men inte vill gå över till
avancerad gymnastik. Alla ledare är utbildade genom Svenska gymnastikförbundet.
Våra kurser finns på www.vigoriviken.se och ett
tips är att du för 50:- kan prova på en gång. Detta
ska anmälas på vår hemsida under ”Kontakter”. Det
går också att anmäla gymnasten till nästa termin!
Finns det en plats nu så lovar vi att rabattera
priset, även för friskgymnastiken 60+.
För trampolinhoppning gäller som yngst att den
som börjat första klass under HT-16 kan börja. Man
kan givetvis vara mycket äldre än så för att vara
nybörjare. Undervisningen är individuell och anpassad utifrån gymnasternas nivå.
Det är härligt att komma till träningarna och
känna all positiv energi och höra skratten. Vårt Viken har sin gymnastikförening som engagerar både
stora och små, med allt gott som det för med sig!
Gunilla Westeson

Ordförande VIGÖR Viken

Tre exempel på att VIGÖR lyfter igen: I spalten till vänster Klara Ziegler. Ovan till vänster,
gymnasten Annie Derwik 8 år. Ovan till höger, ledaren för tisdagsgruppen Tilda Kalén.

Sittande ordf. Gunilla Westeson, Christian Nielgert. Nedre raden från vänster Tilda Kalén, Klara Ziegler och Sanna Nilsson, alla ledare i tisdagsgruppen.

En nystart har skett inom
gymnastikföreningen
Vigör i Viken!
• En ny trampolin.
• Utökade träningstider för
våra trampolingrupper i Vikenskolans gymnastikhall.
• Fullt utbildade tränare
i alla grupperna genom
Svenska Gymnastikförbundet.
• Friskgymnastiken 60+
har en ny, fantastisk ledare,
Jessica Volckerts.
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Gymnastikföreningen VIGÖR startades för 58 år
sedan av Greta Hall i Rödmossens skola. Hon var
ordförande i 25 år till 1986 då Rudi Zangerl från Österrike bosatte sig i Viken och tog över ledarrollen.
Rudi hade mycket erfarenhet av free-style på skidor, som han även tävlat i och han startade trampolinhoppningen i VIGÖR. Jag har själv sett Rudi när
han hoppat på en uppvisning i trampolin och gjort
volter – med slalomskidor på!
En annan eldsjäl inom trampolin var Per Löwing
som gjorde mycket för föreningen. När först Rudi
slutade och sedan Per, blev det ett vakuum.
Martha Arnspång höll samman föreningen
En klippa för VIGÖR har Martha Arnspång varit sedan 1985 då hon tillträdde som kassör. Dessutom
ledde hon vuxengymnastiken i 24 år! Martha avgick
2009 och är sedan en tid tillbaka hedersmedlem. Det
var Rudi och Martha som bad mig gå med i Vigörs
styrelse och år 2001 tillträdde jag som ordförande
för första gången.
Trampolin var inte så vanligt för 15 år sedan. Det
var då de första studsmattorna började dyka upp i

familjers trädgårdar. Gymnastikförbundet hade ännu
inte någon utbildning för trampolinhoppning.
Föreningen startade därför samarbete med Stehag
GF som hade duktiga hoppare. Deras ledare skulle utbilda våra ledare. Vi i styrelsen stuvade in våra
blivande ledare i våra bilar och körde dem till trampolinläger i Stehag med mat och sovsäckar, för de
skulle utbildas över helgen och sova i Stehags skola.
Under åren som följde bestämde styrelsen att inte anordna eller att delta i tävlingar. Det var också
då VIGÖR:s motto skapades – Vår målsättning är
att gymnasterna skall ha roligt, utveckla sin motorik och därmed känna glädje med sina framsteg, var
och en efter sin förmåga.
Medlemsantalet nästan tredubblades i seklets början
Åren 2001-2008 var undertecknad verksam som ordförande och byggde upp medlemsantalet från 35
gymnaster/hoppare till 150 gymnaster och föreningen blomstrade. Kursutbudet varierade – något år hade vi dans, något år rephoppning! Det lades ner tid
och pengar för att få en enhetlig klädsel till ledarna.
VIGÖR hade större avslutningar efter varje termin
och före sommaruppehållet kunde det komma en

Cecilia Tidstrand
trädgårdsarkitekt

Vi matchar ditt vackra inre med ett vackert yttre.
info@formochfloratradgard.se • 070-47 45 485 • www.formochfloratradgard.se
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Ett samtal med projektledaren för Vikenskolan,
Daniel Svanberg, visade på
att skolan inte längre håller på att ta form utan att
den nu faktiskt också har
form. Skalet är klart, likaså
planering av lektionssalar,
matsal med tillhörande
kök, administrationsdelar,
bibliotek m.m.
Just matsalen och planeringen av ytor runt denna
kommer att skapa möjlighet att samla eleverna.
Detta har skolan saknat.
– Lokalerna kommer att
bli ett otroligt stort lyft,
säger Daniel. Specialsalar
som NO-salar och slöjdsalar kommer att bli oerhört
fina. Det går inte att jämföra med tidigare lokaler.

Daniel berättar vidare att ett stort tillagningskök
kommer att finnas på skolan. Skolans kök kommer
att ha en kapacitet om 1000 portioner/dag.
I ett tidigt stadium hade man planerat för att bygga ny idrottshall. Den nuvarande kommer att vara
kvar men får en rejäl översyn med bland annat nytt
golv och nya omklädningsrum. På den södra gaveln
av idrottshallen kommer en mindre rytmiksal/gymnastiksal att byggas.
En av orsakerna till varför man valde att riva
och bygga ny skola var att byggnaden hade förhöjd
fukthalt och att detta var orsaken till många av de
konstaterade miljöproblemen. Nu kommer man att
dränera runt hela skolan och pumpa bort vattnet.
Av den ”gamla skolan” kommer man att behålla
den nyare tvåvåningsdelen som ligger mot Bokvägen, allt annat rivs (dock inte idrottshallen).
Hur fasaden kommer att se ut är i nuläget inte klart
De olika stadierna kommer att ha ”egna” block med
lektionssalar och lokaler som i en del fall också
kommer att kunna användas som fritis. Daniel lyfter fram att skolan också ska vara en attraktiv arbetsplats för pedagogerna. Det kommer att skapas
arbetsplatser för varje pedagog i anslutning till lektionssalarna. Allt detta har arbetas fram i nära samverkan med skolans personal.
Kostnaden för byggandet av skolan är satt till
runt 300 miljoner. Det är ett riktmärke och ingen
budget. Budgeten sätts när upphandlingen är klar.
Underlag för upphandling kommer att skickas ut
innan årsskiftet.
Mycket tid och kraft kommer att läggas på att skapa en säker miljö för elever och personal. Daniel
kommer att arbeta tillsammans med skyddsingenjörer (skyddsombud) och skolpersonal för att säkerheten ska vara så stor som det någonsin går. Kanske ska
vi som föräldrar också påpeka för våra barn förbudet
mot och faran av att vistas på byggarbetsplatser.
Om allt går enligt plan kan skolan komma att vara
klar tidigare är vad som tidigare sagts. Daniel tror att
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Skissen ovan visar hur den nya skolan kommer att
ligga i förhållande till den gamla. Det som behålls är de
grönmarkerade delarna nedtill, gymnastiksal bl a.

färdig skola, inklusive utemiljö, kan vara klar hösten 2020 – våren 2021. Tidigare beräkning visade på
hösten 2021.
Skolan kommer att byggas i etapper
Den kommer att byggas från Prästavägen söderut.
All byggtrafik kommer att tas in från Prästavägen där
också en angöring för avlämning av barn kan ske.
De som har speciella behov vid avlämning kan göra
det via Bokvägen.
Daniel berättar vidare att information om planer
och byggnation fortlöpande kommer att ges med
start i december. Man kommer att göra såväl utskick
som att publicera på kommunens hemsida.
I spalten till höger följer en mycket kort sammanfattning av de olika etapperna. Datum är förstås preliminära och beroende av både upphandlingen och
eventuella överklaganden.

Många intressenter till skolan, föräldraförening, föräldrar och boende kring skolan har i olika sammanhang uttryckt oro för planerna att öppna vägen
mellan Bokvägen och Poppelvägen, att skapa nya
vägar kring skolan. Bok- och Poppelvägen är transportsträcka för barnen inte bara till och från skolan
utan också för att kunna cykla till aktiviteter på tennisbanan och Vikvalla.
Många upplever att dagens trafik från förskolan
Norra Hage och Prästavägen är farlig. Farterna på
denna korta sträcka är alldeles för höga och utsätter
barnen för stora risker. Denna del av planen kan inte skolan påverka mer än att påtala riskerna.
Men visst ska det byggas för barn – inte för bilar!
Visst ska man kunna ta sig fram säkert inom Viken, överallt skall barnen kunna cykla säkert utan
risk att bli påkörda!
Pehr Frykman

Full fart
på basketplanen

FOTOn: louise alexén

ILLustrationer: höganäs kommun

EN NY SKOLA TAR FORM

Etapp 1 (2017-05 – 2017-09-30)
• Ny parkeringsplats vid grönytan mittemot Norra
Hage anläggs.
• Snabbparkeringsficka utmed Prästavägen anläggs.
• Ytor för installation av nya moduler anläggs på
skolans södra sida.
• Bygginfart skapas från Prästavägen och skolbuss
hållplats anläggs.
• Förskola och lågstadium flyttar ut i nya moduler.
• Rivning av samma del görs under sommarlovet
• Byggkropp 1 startar maj 2017, klar nov 2018.
• Nya moduler driftsätts sommaren 2017
Etapp 2 (2017-10-01 – 2018-11-15)
• Återställning av mark efter rivning
• Påbörjande grundarbete, stomarbete och byggnation av del 1 och del 1b.
• Skolans utemiljö söder om skolan planeras
• Transporter till köket sker via Bokvägen
• Del 1 färdigställs
Etapp 3 (2018-11 – 19-2019-04-02)
• Verksamheten flyttar över från befintlig skola till
den nya driftsatta skolan, del 1 2019-01-10
• Utemiljön framför del 1 färdigställs.
• Rivning av befintlig skola där bland annat laboch slöjdsalar finns idag (södra delen exklusive
idrottshall)
• Omklädningsrum rivs och ersätts av provisoriska
moduler
Etapp 4 (2019-04-02 – 2019-09-30)
• Start av bygge av del 2b
• Renovering av idrottshall under sommarlovet
• Bygge av mindre gymnastiksal
• Påbörja arbete med utemiljön i sydväst
Etapp 5 (2019-10-01 – 2020-07-31)
• Del 2 klar. Skolan flyttar in aug./sept. 2020
• Modulerna avvecklas
• Nya omklädningsrum klara

Bakre fr. vänster: Arvid, Eric, Leo, Axel, Gabriel. Främre fr. vänster: Noa, Otto och Vincent.

Lördag förmiddag. Det är
basketträning i skolans
idrottshall för barn mellan
8-10 år. Höganäs Basket
heter klubben och för
denna åldersgrupp finns
träningsmöjligheter även
i Viken. Hit kommer barn
från hela kommunen. Idag
finns - förutom Viken - både
Mölle, Nyhamnsläge och
Höganäs representerat.

– Vi tar hand om de lite yngre barnen och när de
blir äldre fortsätter de i samma klubb men tränar
i Höganäs, förklarar tränaren Kalle Rognefjord.
Många föräldrar tycker det är skönt att kunna ha
barnens träning nära så att de kan cykla dit själva.
Min dotter är 12 nu och hon har fortsatt spela i Höganäs.
Sedan 2011 har det tränats basket i byn.
– Både tjejer och killar är välkomna. Idag är det ca
10 barn som tränar här på lördagarna. En mamma
kommer och tittar den sista stunden och jag berättar för henne att jag tycker de är väldigt duktiga, de
har ett bra spel och de lyssnar till tränarnas tips och
man ser att de tar till sig och använder Kalles tips i
spelet.
– Kalle är fantastisk som tränare, säger
hon. Vi bor i Höganäs men jag vill att min
son ska vara kvar på denna lördagsträning så
länge som möjligt. Kalle är jättebra med barnen och här bygger träningen på gemenskap
och att ha kul med kompisarna. Det är jätteviktigt.
En pappa dyker också upp och han håller
helt med. – Kompisskapet är fantastiskt här,
säger han.
– De är också med på cuper, matcherna är
4 x 5 minuter, berättar hjälptränaren Simon.
I den här åldern räknar de ännu inte poäng
utan de bygger basketen på att det ska vara kul och alla ska få spela lika mycket och
känna lika värde.
Vill du börja träna basket eller känner någon som vill så är det bara att kontakta Kalle.
– Skicka bara ett mail så löser vi det, hälsar Kalle. (karl.rognefjord@gmail.com)
Louise Alexén
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med samma möjlighet till lek och kompisrelationer som vi själva hade. Att bo i en lägenhet i stan,
där ingen av grannarna hade barn i Johns ålder blev
ohållbart till slut. Vi ville ha egen trädgård och närhet till barn i samma ålder.

saknas ingenting. Allt på vår lista finns med.

Har ni fått nya vänner?
– Ja, svarar Lina. Genom barnen har vi lärt känna
flera familjer som vi trivs jättebra tillsammans med.
Dessutom har några gamla vänner flyttat hit efter
oss och det känns ju toppen.

Är ni en del av bylivet i Viken?
– Vi försöker vara en del av bylivet men ännu
står vi mest på åskådarplats.

Vad borde man utveckla mera i Viken?
– Det vi saknar just nu är organiserade aktiviteter för barn under fem år, svarar Lina. De aktiviteter
vi hittat har den åldersgränsen eller så vet vi inte om
dem. Då är det ju kommunikationen kring utbudet
Vad var det som fällde avgörandet?
– Vi kommer ju båda från mindre orter utanför en som skulle kunna utvecklas.
något större och ville ha det nära och genuina som
Är ni aktiva i någon förening i Viken?
det blir i en by, samtidigt som man har närheten till
– Inte ännu. Hittills har vi bara bott in oss och
ett större utbud. Ett krav var närhet till havet, cykel- barnen är ju för små just nu. När de blir större komavstånd till affär och bra kommunikation till Helsing- mer föreningsliv bli en naturlig del av familjelivet.
borg. Att det blev just Viken var läget i förhållande
Vet ni om VKB´s elavtal med Öresundskraft?
till Helsingborg.
– Nej, det har vi inte hört talas om.
Linas föräldrar bor utanför Ängelholm och det
kändes liksom tokigt att titta på hus söder om HelHar ni besökt några av våra kulturskatter?
singborg, svarar Henrik.
– Vi har inte varit inne och besökt de ännu, fortsätter Lina. Under flera av våra promenader runt i
Har Vikens Ry motsvarat era förväntningar?
byn har vi varit utanför så vi vet var de finns.
– Absolut! Vi stormtrivs, svarar de i korus.

Umgås ni med era grannar i området?
– Ja. Vi har fina grannar som fick oss att känna oss så välkomna från första dagen. Det är en go
känsla mellan grannarna runt omkring. Man lånar
saker av varandra, rådfrågar den som verkar veta
bättre, och bjuder på kaffe i all enkelhet. Precis så
ska det vara tycker vi, inget märkvärdigt liksom.
Är ni med på andra aktiviteter på Vikens Ry?
– Inte på organiserade aktiviteter begränsat till Vikens Ry, fortsätter Lina. Vad finns det för några? Vi
har varit med på midsommarfirandet och på Valborg
nere vid hamnen men det är ju inte särskilt knutet
till Vikens Ry.

Är ni nöjda med den service som erbjuds?
– Ja, nästan. Vi saknar en vårdcentral i byn. Det
hade varit toppen att ha det nära så att man skulle
kunna gå eller cykla dit.
Christer Johansson

ställde frågorna

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR
Vilka är ni?
– Jag, Henrik är uppvuxen i Dalarna, strax utanför Falun. Jag arbetar som elektriker på Elektriska
Montagebyrån i Helsingborg. Sedan vi flyttade till
hus har jag hittat ett stort intresse i att bygga olika
saker. Lina är driven och har massor av idéer och
jag är den som genomför och ser till att det slutförs.
Det är kul när familjen leker eller umgås på ytor
som jag byggt. Sport i form av längdskidor och löpning har jag haft med mig sedan barnsben, även om
jag inte skulle säga att det som landar på backen här
i Skåne uppfyller kraven på att få kallas snö.
– Jag, Lina är född och uppvuxen nordost om
Ängelholm. Jag arbetar som kvalitetschef på Barnoch utbildningsförvaltningen i Bjuv och, förutom tillsammans med familjen, hittar jag min kraft och får
ro av att arbeta i trädgården.
Jag älskar att tänka ut projekt och fundera ut olika lösningar för att få det så som jag vill ha det. Sedan är det Henrik som bygger och ser till att det blir
ett färdigt resultat.
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Är ni nöjda med vad handeln i Viken erbjuder?
– Ja, svarar de samfällt. Att kunna cykla till affären och kompletteringshandla var ett krav när vi valde ort och vi har ju nära till både Tempo och ICA.
Det är klart att man inte kan vara lika spontan eller glömsk som när vi bodde i centrala Helsingborg
men det får man räkna med, tycker vi.

Lever i det bästa av två världar
Alla hjärtans dag 2013 fick de sin son, John, och
precis när de flyttat in i huset, hösten 2014, fick de
veta att de skulle bli fyra. 8 månader senare kom
dottern, Anna, till världen.
De tycker själva att de har det bästa av två världar. Viken är deras hem med vänner och aktiviteter
nära havet och det är nära till allt. Så många gånger de kan på vintern och under en längre sammanhängande period på sommaren åker de till Dalarna.
Där finns Henriks barndomsvänner som också blivit Linas goda vänner, barnens farföräldrar, sjö, skog
och massor med snö vintertid och det älskar de.
– Vi är en aktiv familj som tycker om att vara ute
och umgås och då får man liksom rörelsen och konditionen på köpet. Det är vi, lite input med så mycket output som möjligt, säger de tillsammans.
Varför flyttade ni till Vikens Ry?
– För barnens skull, säger Lina. Eller egentligen
för Johns skull eftersom vi bara hade honom då.
Han var 1,5 och vi ville att han skulle växa upp

Erbjuds det andra aktiviteter på Vikens Ry?
– Inte som vi känner till, säger Henrik.
Vad tycker ni om Viken?
– Viken har precis den genuina bykänslan som
vi letade efter när vi ville hitta uppväxtort för våra
barn, fortsätter Henrik. Det känns tryggt och varmt.
Den sommaren vi åkte runt och tittade på hus
möttes vi av ett vänligt ”Hej” från alla vi mötte och
den varma och trygga känslan finns på riktigt i byn.
Sedan finns det inget som slår att gå kvällspromenad
med hela familjen längs havet.
Vad är bäst med Viken?
– Havet. John var två år när han för första gången önskade att vi skulle åka ner till havet när vi åkte
bil. När vi klev ut gick han ner till stranden, tittade
ut mot havet och sa: havet är härligt. Det har blivit
många turer ner till havet när John får bestämma.

FOTON: jazmin ahlin

FOTON: jazmin ahlin

Ett nytt avsnitt i den serie
där Byaluren träffar familjer som flyttat in i de nya
delarna av byn.
Denna gång är det en
dalmas som träffade en
tös från Ängelholm. Tösen,
Lina Kenthsdotter-Persson
och Henrik Persson.
De har två barn och
tycker att de lever i det
bästa av två världar.

Är lekplatsen på Vikens Ry bra?
– Den stora lekplatsen, som barnen kallar för den
”röda lekplatsen” har allt, där finns aktivitetsleksaker för alla åldrar plus stor yta att leka på. Den som
är mindre ser vi sällan barn vid. Vi tror den är för liten och det finns ingen gunga för de små. Den ”blåa
leksplatsen” är det, enligt barnen.

Besöker ni Vikenfesten?
– Ja. Det är kul när det händer något positivt som
gör att folk samlas.

Vad tycker ni saknas?
– Allt som man skulle kunna bygga eller ordna
finns, så vi svarar skogen. Det hade varit super att
slippa åka bil för att komma till ”riktig skog”. Annars
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FISKARBRÖDER
Det blåser storm när jag träffar bröderna Nicklas och Johan Jönsson i deras fiskebod bakom Hamnplan.
Och det är ingen slump. Vi har bokat om mötet ett flertal gånger, allt med hänvisning till vädret. Nicklas och Johans
tillvaro styrs nämligen av just vädret. Inte då som vi andra som bara går ut på sjön när vädret är vackert och det
blåser lagom bris. Nicklas och Johans väderpreferens är mer komplex än så.

Kollar väder – det gör de jämt och hela tiden
– Vi har koll på alla väderinstitut. Om ett lämnar en
kass rapport, då får vi kolla ett annat. Men om jagmåste välja en av dem så tror jag att ”dansken” (läs
DMI) är mest pålitlig, säger Johan.
Nicklas och hans bror Johan är två välbekanta figurer för de flesta som vistas i och kring hamnen.
I ur och skur kan vi se dem gå ut i arla morgonen
och komma hem i skymningen. Vi hör dem också på
sommaren då de sätter nya bottengarnspålar.
– Jag hängde mycket i hamnen som liten grabb
och började fiska med Christer Andersson som då hade HGI Lillan, berättar Nicklas. Jag började gymnasiet
men gick där bara några veckor. Sedan började jag
arbeta för Christer. Det passade mig bättre.
Johan är lillebror så han fick stå på tillväxt några år. Hans plan var att bli snickare. Men Bengt och
Ingrid Magnusson på Thores bageri kom i vägen.
– Jag jobbade lite extra hos Bengt. Han föreslog
att jag skulle jobba ett par dagar i veckan hos honom och gå gymnasiet de andra, säger Johan. Då
sa jag att i så fall fick det va’. Skulle jag jobba skulle
det vara fullt ut. Och så blev det. Där arbetade jag
under flera år och trivdes utmärkt. Men sedan kom
det nya ägare och med det nya förutsättningar.
Ålrättigheter förändrade tillvaron totalt
För 18 år sedan uppstod plötsligt möjligheten att förvärva en ålrättighet utanför Viken. Och det blev bröderna som tog över den.
– Men enkelt var det inte, säger Nicklas. Det behövs yrkeslicens som anger kvoter, dvs vad man får
fiska, hur mycket och när. Det behövdes även fartygstillstånd. En himla massa papper!
– Och inte har det blivit lättare, fortsätter Johan.
Det kommer ständigt nya restriktioner och begränsningar som gör det allt svårare att få yrkesfisket att
gå ihop ekonomiskt.
– Första åren var tuffa. Rättigheter och utrustning
hade köpts dyrt och mycket behövde åtgärdas.
– Ja jisses, säger Nicklas. Något av de första åren
var det rena plockepinnet bakom piren då bottenpålar bröts av och snurrade in sig i näten efter en
storm. Nu har vi rustat upp det mesta och de gamla granpålarna har bytts mot ek. De klarar de hårda
vindarna oändligt mycket bättre.
Ålen är fortfarande basen i verksamheten
– Vår huvudnäring är ålen. Vi fiskar vandringsål
som går längs kusten från Östersjön till Sargassohavet där de leker och dör, på flera 100 meters djup.
Ålen kommer längs kusten i början på oktober.
Under september lägger vi garn och rusor. Då får
det gärna vara stilla och lätta vindar, berättar Nicklas. Sedan lyssnar vi längs kusten – ringer kollegor
längre söder och öster ut. På så sätt vet vi när ålen
kommer. Det ska vara mörkt, för då går ålen.
3-4 dagar efter fullmåne är det perfekt för då är
det kolsvart. Och det ska det helst vara västliga vindar, då trycks stimmen in mot land.

Torskfisket börjar efter julen
Över jul vilar de några dagar. Men i januari är det
dags igen. Då börjar de fiska torsk.
– Torsken kommer som tidigast den 10 januari,
men oftast kring den 15:e. Sedan förra året har det
införts ett ”lekstopp” och vi får bara fiska fram till
den 15 februari. Så det blir inte mycket torsk längre.
– Och det är konstigt för det finns hur mycket
som helst, suckar Nicklas. När vi fiskar torsk ska det
inte vara blåsigt. Och det får inte ligga is så att vi inte kommer ut, eller in. En gång fastnade vi på vägen
in och fick be en större fiskebåt om hjälp att ”hacka”
oss in i hamn. Det är kallt och eländigt att fiska så
här års. Men kan också vara fantastiskt!
Senvinter, vår och försommar fiskas inte
Tiden från den 16 februari och fram till midsommar
(då vi andra tycker att det börjar bli lite drägligt på
havet) spenderar de i ”sylokalen” på Klappe. Då lagar de sina garn – och just då kan vädret faktiskt få
vara hur som helst.
– Har det varit en blåsig vinter, då är det ena enda härvor av allt och mycket som är trasigt. År 2013
efter Simone (28 oktober) och Ivar (15 december),
då var det inget roligt, konstaterar Johan. Nästan all
fångsten försvann och alla garnen slets sönder eller
försvann. Vi fick sy i flera månader.
– Under den första månaden brukar det vara trivsamt, fyller Nicklas i. Under den andra också, men
sedan brukar det bli lite träligt. Då får man pausa.
När sommaren går mot sitt slut, flyttar de sin fiskebåt till Råå där de sedan fiskar sill tills det blir dags
att förbereda ålfisket igen.
– Vattnet är lugnare utanför Råå. Och det är
närmre till Slätten på danska sidan där vi lossar vår
sillfångst, berättar Johan.
Men Johan och Nicklas tvivlar på att det kommer
finnas yrkesfiskare i Viken efter dem.
– Vi får inte överlåta vår ålfiskerättighet. Så den
kommer att försvinna med oss. Tyvärr. Och förutsättningarna i övrigt har blivit svåra för fisket med
utökade restriktioner, minskade kvoter och fallande
priser. Så vi blir nog Vikens sista fiskare.
– Men tillgången på fisk i sundet är det i alla fall
inget fel på. Det finns enorma mängder spätta, sill,
torsk och ål, avslutar Johan och Nicklas.
I Fredrik Reges fina kokbok ”Mitt Viken” finns
Benny Cederbergs underbara recept på ål- och
torskrätter och förstås hans fina bilder på Nicklas
och Johan Jönsson, Vikens sista yrkesfiskare, du ser
i reportaget.
Och gör gärna som Johan och Nicklas nästa gång
det är mörkt och skitväder. Utbrist i ett förväntansfullt – Wow, idag kommer det att bli en kanondag!

Fisket sker till lika delar i
små som stora båtar.

Lotta Strömgren Jönsson

Riktigt skitväder är helt enkelt det allra bästa
– Hård västlig vind, mulet och regn, då blir vattnet
riktigt grumligt och det gillar ålen, skrattar Johan.
Så, när ålafisket pågår från tidig oktober fram till jul,
då arbetar de dygnets alla ljusa timmar, 7 dagar i veckan. När vi andra vaknar och drar oss för att gå upp och
ut för att det stormar och regnar, då tänker dessa killar;
– Wow, idag blir det en kanondag på jobbet!
– Om det blåser mer än 20 m/sek, då blir det
svårt att arbeta. Då åker vi ned till hamnen och tittar,
om vi kan se toppen på pålarna då brukar det vara
ok att gå ut, konstaterar Nicklas torrt.
Under intensiva veckor får de lov att bärga 16 ton
ål och ålafisket ska dra in merparten av årets intäkt.
Så månsken och ostliga vindar – håll er undan!
Ålen landas i Viken där den hämtas upp av ett
danskt företag.
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Mats Samuelsson

Flera av volontärerna inom Välkommen till Viken
har bakgrund inom skolan och varje onsdag- och
fredagseftermiddag möts vi i Kyrkstugan med flera
Hur tycker du att VtV har lyckats under sitt första halvår? av killarna och pluggar! De har gjort stora framsteg
– Välkommen till Vikens caféverksamhet i Kyrksedan den första kontakten i maj, framförallt med
stugan var en av de första aktiviteterna som kom
svenska språket, men mycket arbete kvarstår! Trots
igång redan i maj för att bidra till de ensamkomman- allt är det barn/ungdomar i 14-17-årsåldern som har
de afghanska flyktingpojkarnas stöd och integration insikt och jobbar hårt för att skaffa sig en plattform i
i Viken, Höganäs och samhället i stort.
Sverige. Det är imponerande.
I dag bor det 17 pojkar i åldrarna 14-17 år på
Olof Engvall
HvB-boendet i Viken. Samtliga har gjort en resa med
strapatser vi knappast kan föreställa oss och bär på
ett mentalt bagage som det tar år att komma över.
De flesta har mycket knapp eller ingen kontakt med
sina familjer och släktingar och saknaden är stor.
– samordnare caféverksamheten

VtV arrangerade utflykt till Kungsbygget med rodel, Zipline, umgänge och god mat.

Kjell Cronert

Elisabeth Pradon

Vilka är projektets glädjeämnen?
– Glädjeämnena är många. Vi lyckades snabbt
fånga ett intresse och skapa en plattform med 75
personer som efter de första mötena spred positiv
information om våra ambitioner och vårt engagemang. Något som bidrog till att ta bort de negativa
vibrationerna i Viken. Organiserade i självständiga arbetsgrupper kunde de olika grupperna fokusera på
sitt arbetsområde, allt från de första kontakterna till
skol-, café-, läx- och aktivitetsgruppen, och där kommunikationsgruppens arbete byggde relationerna
med Viken och spred saklig information om arbetet.
För mig personligen har det varit stimulerande att
skapa en informell grupp med människor med olika
bakgrund, värderingar och engagemang, men kanske framförallt kontakten med 17 ungdomar, som vi
byggt en relation till och som uppskattar att vi finns.

Hur tycker du att VtV har lyckats under sitt första halvår?
– På det stora hela okej. Detta var något helt nytt
för oss alla, vi kände inte varandra i gruppen och
det är stora frågor vi arbetar mot och med. Vi önskar egentligen alla att det hade gått fortare med integrationen i Viken, vilket säkert en del är frustrerade
över, samtidigt är det mjuka värden vi har att göra
med och många saker som måste falla på plats.

– initiativtagare och samordnare VtV

Vad har varit svårast?
– Det har varit svårt att hitta formerna för den
praktiska integrationen, dvs mötet mellan jämnåriga vikenungdomar och de nya vikenungdomarna.
Vi arbetar hela tiden på att skapa gemensamma träffar med vikenungdomar och boendet, något som är
mycket viktigt som komplement till alla möten med
vuxna volontärer.
Hur har VtV bidragit till ökad integration?
– Det är klart att tennisträningar, brännbollen och
fotbollen skapat attitydmässig integration, som bidragit till att sprida de positiva budskapen och de
budskap vi inom gruppen skickat till människor vi
dagligen möter i Viken. Resan har dock bara börjat.
Vi kommer också att behöva fler aktiva, eftersom
många i vårt gäng har egna barn och karriärer och
har fullt upp med sina egna liv.

Vikens Tennisklubb ställde upp med ett tiotal tränarledda tennislektioner under
sommaren, samt utrustning.

Hur tänker du att detta bidragit till ökad integration?
– Sedan höstsäsongen drog igång i augusti har vi
koncentrerat oss på att stödja killarna med läxhjälp,
framförallt i svenska, engelska och matematik.

Vilka är dina största glädjeämnen sedan starten?
– När jag ser glädje glimta till i killarnas ögon, när
vi kan locka dem till skratt men också känslan när
man märker att vi gör skillnad för dem och att vi når
dem. Att de ger oss förtroende. Att jag och min familj försöker göra skillnad.
Vänskapen som uppstått med killarna och med
nya bekantskaper jag själv fått genom VtV.
Vad är och har varit svårast?
– Kommunikation, är det inte det svåraste av allt
oavsett språkförbistringar?
Hur tänker du att detta bidragit till ökad integration?
– VtV bildades för att vi var många som ville vara en positiv kraft mot segregation och utanförskap i
Viken. Tyvärr hade vi inga givna nycklar hur dörrar
skulle öppnas utan har trevat oss fram. Killarna har
blivit välkomnade i Viken och de har synts på olika
sätt. Ett av de mest effektiva sätten att skapa integration är inom idrotten där ungdomarna kan hitta
en mening och få en struktur i vardagen där de ska
hantera många tankar och känslor. Det tycker jag vi
har lyckats med genom brännbolls- och spontana
fotbollsaktiviteter men även med tennis och golf.
Killarna är nyfikna på våra fina ungdomar i Viken
och även våra ungdomar är nyfikna på killarna. Jag
tror VtV har varit och är en språngbräda för killarna
ut i vårt samhälle.
Något annat du vill tillägga?
– Om någon som läser detta känner att de vill
och kan engagera sig i killarna så är de hjärtligt välkomna, det är bara att höra av sig till oss.
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Vad är och har varit svårast?
– I början samtalade vi mycket, spelade pingis,
lärde känna varandra och försökte utröna vilka behov som fanns och blev ganska snart varse att de
framförallt behövde hjälp med skolarbetet.
Att lära sig nya språk och plugga matematik i årskurs 9 när man i bästa fall gått 3-4 år i skolan i Afghanistan är nästan oöverstigligt svårt. Men de vill
och måste försöka om de skall ha en chans!

	
  

Välkommen till Viken är
ett volontärsprojekt som
startades vintern 2015 för
att bidra till ett fungerande
mottagande av ensamkommande flyktingbarn i Viken.
Efter att HVB-hemmet
öppnade i april har VtV
arrangerat över 70 event
mellan volontärer och de
afghanska pojkarna. Projektet har kantats av stor
glädje, medmänsklighet
och värme… men också
av stora utmaningarna och
mentala prövningar. Tre av
projektets många eldsjälar berättar här om sina
reflektioner från det senast
halvåret.

– samordnare kontakt och möten

foton: olof engvall

Tre röster om
Välkommen till Viken

Vilka är dina största glädjeämnen sedan starten?
– Vi ägnade den första tiden åt att bygga upp
en relation med pojkarna på HvB-boendet och jag
tycker vi har lyckats väl. Även personalen på boendet uttrycker sin uppskattning över det förtroende vi
skapat mellan pojkarna och det flertal Vikenbor som
deltagit i verksamheten. Vi uppfattar att också killarna själva visar sitt gillande över vårt engagemang.
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foto: by Petorovsky

Olof i deras vita sommarhus på Fyrgatan.
Alessandra är född i Zürich och har efter några år
där bott omväxlande i Frankrike, Stockholm och Viken. Högstadiet gick hon på Internationella skolan i
Helsingborg och därefter Kullagymnasiet i Höganäs.
– Ja, vi har flyttat mycket. Men jag ville gärna flytta mer, skrattar Alessandra. Det är spännande med
nya miljöer och möten. Men den fasta punkten har
alltid varit Viken. Viken är ”hemma”. När jag kommer till hit chillar jag och tar långa promenader på
heden. Havet, heden och blåsten är väl det som jag
förknippar mest med mitt Viken.
Alessandra berättar att hon har hållit på med musik i hela sitt liv. – Redan när jag var sex år visste jag
att det var musik jag skulle hålla på med. Men det
finns ingen spikrak väg framåt i denna bransch.
Mina kompisar från gymnasiet har pluggat och
har nu fasta jobb och karriärer. De tycker att mitt
jobb verkar ”chillt”. Men så är det knappast. Det är
mycket hårt arbete.

HELA VÄRLDEN
RÖSTADE PÅ
ALESSANDRA
Kommer nästa stora stjärna på den
svenska pophimlen från Viken? Det
tror i alla fall juryn i den prestigfyllda tävlingen Denniz Pop Awards.
	En mycket namnkunnig jury
bestående av bland andra bland
andra Max Martin, Laleh och Tove
Lo, tilldelade Alessandra Günthardt
från Viken utmärkelsen ”Most
Promising Artist of the Year”!

– Ja, det var väldigt roligt, säger Alessandra när jag
träffar henne i Stockholm. Jag var jättenervös när jag
skickade in mina låtar. Det har alltid varit mer etablerade artister som får utmärkelsen. Och detta var
den/de första låten/låtarna jag skrivit och producerat
bara för mig.
Tidigare nominerade artister och vinnare hade redan gett ut en del låtar, för två år sedan vann Tove
Lo. Så det känns väldigt stort, säger Alessandra ödmjukt.
Förutom äran så består priset av ett stipendium
på 10 000 US dollar. Priset ger mig möjlighet att satsa mer på mig själv som artist. Och, det ger stort
självförtroende. Branschen är, liksom de flesta andra, ganska politisk. När dessa tre visat att de tror på
mig, då tror plötsligt många fler på mig, säger Alessandra och låter genuint överraskad.
Nomineringarna genomfördes digitalt.

Alessandra och Nicolas,
med prischecken i Denniz
Pop Awards 2016, på hela
tiotusen dollar.

Vikenbor kunde ha samarbetat i Idol 2016
Tänk om Alessandra fått skriva också
årets vinnarlåt till Idol 2016 – och vikendeltagaren Kalle Högmo vunnit tävlingen. En vinnarlåt skriven av Alessandra,
framförd av Kalle i finalen. Det hade
väl verkligen satt Viken på den svenska
popkartan! Nu blev det inte så, Kalle åkte ut ur Idol när detta skrivs.
När jag träffar Alessandra är det i alla fall uppenbart; detta är en stark, målmedveten, uthållig och ödmjuk tjej. Med
Vikens hav och vind i själen.
Vi önskar Alessandra stort lycka till
och ser med tillförsikt fram emot att följa hennes utveckling, som artist och låtskrivare.
Lotta Strömgren Jönsson

Du kan lyssna på hennes vinnande bidrag på
följande länk: http://dennizpopawards.com/
alessandra-gunthardt

Mamman är uppvuxen som sommarbarn i Viken
Vi ska backa bandet och ta det från början. Pappa Heinz Günthardt, schweizisk tennisspelare och
coach, numera expertkommentator, träffade mamma
Cissi Ögren. Cissi spenderade somrarna under sin
uppväxt i Viken med mamma Marianne och pappa

FEST?

Barbord är den perfekta lokalen
för bröllop, studentfest, födelsedagsfest
eller lunch. Vi hjälper er att planera festen.
Barbord öppnar till Valborg.
Kontakta oss via
www.barbord.com eller 042 23 83 00
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Skriver och producerar med sin bror Nicolas
Tillsammans med honom utgör hon en låtskrivaroch producentduo. De har skrivit en mängd låtar
till andra artister som t ex Meja och Jennifer Brown.
Dessutom har de skrivit och producerat en hel del
som blivit hits i andra länder än Sverige, bland annat i Polen.
Hon uppträder som musiker tillsammans med
Jennifer Brown, Louise Hoffsten m fl. En del covergig tillsammans med brorsan Nicolas, blir det också, för dessa blir en säker inkomst. Till skillnad från
stimpengar som man aldrig vet hur mycket det blir,
suckar Alessandra.
Alessandra har tillsammans med klasskompisar
från Musikmakarna skrivit vinnarlåten till Idol 2013
”Belong” som framfördes i finalen av Kevin Walker.

Hon har också varit med och skrivit Azerbadjans bidrag i Eurovision 2014, ”Start a fire”.
– Man måste vara mångsidig för att klara av att
leva på musiken. Men det gör också att man lätt blir
splittrad och tappar fokus på sin egen grej. Nu ska
jag försöka satsa på mig själv som artist, säger Alesandra och sträcker lite på sig. Jag ska använda stipendiet och självförtroendet det gav för att fokusera
och arbeta fram en långsiktig plan.
Målet är att släppa min första låt under hösten
2016 och därefter en egen EP under våren 2017.

VÄLKOMMEN TILL
RESTAURANG BARBORD

Vi är stolta sponsorer till: Vikens Tennisklubb, Vikens IK, VIGÖR,
Vikenfesten, Vikenvarvet, Wikens Båtselskap, Vikens företagarförening
samt inte minst Vikens Kultur- och Byaförening. Det innebär att om du
handlar av oss är du med och stöttar Vikens ungdomar och det lokala
föreningslivet.
Vår försäljning går upp till drygt 160 000 000 kr per år. Vi har över 30
års erfarenhet i branschen och har levererat över 7000 bilar i hela Sverige
till både privatpersoner och företag. Handla med hjärtat och behåll
handeln i vår fina kommun. Kom in och hälsa på oss så bjuder vi gärna
på en kopp kaffe. Varmt välkomna.

15

Från hästdroska till ”Vikens hosta”

”Bullerbussen”, teckning av O.A.
Del av teckningen på bild nedan. Om den första
bussen i Viken orsakade samma skräck hos byborna
vet jag inte, men troligen inte, för en viss vana vid
fordon med bullrande motorer hade då redan infunnit sig. För övrigt tilläts inte några fartvidunder att
trafikera byn. Eftersom ”gatorna är smala och krokiga” hade man 1921 beslutat att automobiler och
motorcyklar inte fick färdas med större hastighet än
10 km/tim. inom Vikens samhälle, 1925 tillät man
svindlande 15 km/tim.

foto: vykort i vikens arkiv
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”Posta-Nilsson” och Johannes Bengtssons skjutsar
- men sen kom bussarna
Jag har här nämnt Johannes Bengtssons postförande
ekipage, men han var inte först med att reguljärt använda rutten Viken – Helsingborg. Han hade en föregångare som gemenligen kallades ”Posta-Nilsson”.
Till en början levererade Nils-Petter Nilsson, för så
hette han, posten den långa vägen till fots men han
tycks rätt snart ha kommit på den ljusa idén att ta
ett hästdrivet fordon till hjälp. På samma sätt skötte sedan hans efterföljare åkeriägaren Johannes
Bengtsson postleveranserna i Viken till och från Helsingborg ett par årtionden in på det nya seklet.

Fritz Prütz med automobilen av märket Fabrique National

PS. Min ”forskning” om Vikens busshistoria utför jag
med hjälp av material från
Arkivet ”Viken Förr och Nu”
på Hemgården. Till Arkivet är alla välkomna som
vill veta mer om fastigheter,
släkter och sådant som rör
Viken i gångna tider. Här
kan man botanisera i äldre samlade tidningsartiklar
och i över 7000 digitaliserade bilder från byn.
Arkivet är öppet alla måndagar kl. 14 – 17. Önskas
möte annan tid så kontakta
gärna mig, Stig Ewaldson,
mob. 0705-23 63 50 eller
Lisbeth Ryberg mob: 070369 01 83. Välkomna! DS

”Klappen som berör”

”Motorbussen” gör entré
Men tiderna förändrades och en snabb utveckling av
teknik och mekanik ledde till att en ny typ av fordon

Köp ett presentkort från HVILA I VIKEN
för minst 395:- och få en extra julklapp!
(Ansiktsmassage eller Klinta massageljus).
Gäller från den 25/11 - 24/12 2016.
Jag önskar alla nya & gamla kunder
en riktigt God Jul och Gott Nytt År!

foto: vikens arkiv

Att färdas med häst och vagn var absolut ingen sinekur för varken dragdjur eller passagerare. Vägarna
runt Viken var nämligen länge synnerligen usla och
den första postdiligensen, som vid förra sekelskiftet utförde frakter till och från Helsingborg, tog sig
med stor möda de knaggliga hjulspåren förbi Kulla
Gunnarstorp mot stan. Nymodigheten lockade väl,
så trots att resan var obekväm avskräckte den inte
folk från att företa den. Det sägs att de flesta av passagerarna var nöjda och hade man ärende äntrade
man därför gärna Johannes Bengtssons postförande
hästdroska på någon av de då tre dagliga turerna till
Helsingborg.
Även om nu vägen vid förra sekelskiftet söderut
från Viken till Helsingborg var i dåligt skick så fanns
den. Redan 1864 anlade man nämligen något som
man med fog kunde säga var en helt farbar väg från
Helsingborg. Den drogs via Tinkarpsliden och Kristinelundsliden. Båda vägstyckena förbättrades sedan i
etapper 1916-1918. Först färdigställdes sträckan från
stan till Kulla Gunnarstorp och året därpå fick den
återstående delen till Viken också en ansiktslyftning.
Vägen var nu i bättre skick än tidigare, men det hette än om den att ”Strandvägen från Vikens fiskeläge
till Hälsingborg är sandig så att den för alla fordon är
högst besvärlig och ej kan med någon bekvämlighet
begagnas utom av kavalleriet.” Att färdas på hästrygg
tycks alltså än vara det bästa färdsättet.
Andra vägsträckningar från Viken var sent anlagda och det skulle dröja till 1916 innan vägförbindelsen med Höganäs och Lerberget stod färdig. Vägen
till Väsby kyrkby, Prästavägen, är emellertid av lika
gammalt datum som Väsby-Vikens församling. Den
var prästernas och församlingsbornas väg till respektive kyrka och kapell redan på 1500-talet.

Skotten i Sarajevo 1914

Fritz Prütz tar en tid över postbefordran
När åkaren Johannes Bengtsson 1913 upphört med
”Vikens hosta” – först på plan?
att befordra post med häst och vagn till Helsingborg
Någon har sagt att Sveriges första busslinje upprätta- verkar det som om den till Viken 1909 inflyttade
des i Viken så tidigt som 1906 eller 1907. Med hänFritz Prütz tagit över en del av den verksamheten.
syn tagen till annan historieskrivning i ämnet verkar
Fritz hade skaffat sig en i senare historiska samuppgiften vara en aning osannolik. Någon källa står manhang uppmärksammad automobil med vilken
egentligen heller inte att finna. Så kallade fakta i må- han levererade både post och visst gods till Helsinglet meddelar att den första motorbusslinjen som tra- borg. Bilen var av märket FN (Fabrique Nationale)
fikerades under längre tid på svenska landsbygden
och var tillverkad i Belgien.
gick mellan Tanums station och Grebbestad från
Historisk, så till vida, att ärkehertigen Franz Fer1911 till 1915. (Uppgiften tagen ur Busshistoria via
dinand och hans hustru Sophie sköts till döds när
Internet.)
de sommaren 1914 färdades i en bil av samma märMen kanske finns det ändå något korn av sanke och årsmodell i Sarajevo. Skotten i Sarajevo blev
ning i den påstått tidiga busslinjen i Viken. Vikens
upptakten till första världskriget. Bilen betraktades
första buss, om man nu kan kalla den så, var ett i
som ståndsmässig och greven på Kulla Gunnarstorp
varje fall bussliknade fordon som i folkmun kal�skaffade snart en likadan som den Prütz hade. Fritz
lades ”Vikens hosta”. Det var en öppen buss med
Prütz sålde sin 1914.
längsgående bänkar för passagerare. Någon störVid samma tid som Fritz Prütz ägnade sig åt
re bekvämlighet erbjöds inte och åkdonet framförtransporter med sin automobil hade även andra i Vides med svårighet och under stort oväsen ett stycke ken blivit intresserade av motordrivna transportmei taget. Under ständigt krångel tvingades nämligen
del. Men mer om det i en andra artikel som kommer
chauffören att stanna flera gånger på vägen till och
i nästa Byalur. Alltså fortsättning följer.
från Helsingborg. Vilket, eller vilka, år detta transStig Ewaldson
portmedel användes vet vi inte, bara att målet för
de resande var Helsingborg. Så möjligen är det den
”busslinjen” som det syftas på ovan?

Johannes Bengtsson tar upp passagerare vid Haga

I Viken, eller på Viken som
det hette förr, var det sedan
långa tider vanligast att
ta sig mellan skilda orter
belägna vid kusten via
sjön. Någon gång hände
det förstås också att man
tog sig fram landvägen,
men det var ett betydligt
mödosammare företag för
”ett folk, som vore själve
så litet vane att resa till
lands som mycket till
sjöss”, som Linné uttryckte
saken efter sitt besök i byn
vid mitten av 1700-talet.

bild: Wikipedia

började synas på våra vägar. Den bensindrivna automobilen såg dagens ljus på 1870-talet, och ett par
årtionden senare, 1899, rullade ett större samfärdsmedel vägarna fram, den s.k. ”motorbussen”.
Den första av dem togs i bruk i Stockholm. Någon succé tycks det nya fordonet emellertid inte ha
gjort eftersom linjen på Drottninggatan lades ner redan efter tio dagar. Bussen som kallades ”Bullerbussen” hade nära nog skrämt slag på folk och kraftiga
protester satte stopp för företaget.

Petra Falkheimer • Certifierad, diplomerad medicinsk massage
& laserterapeut. 0707764090, petra.falkheimer@gmail.com
Apelvägen 1, Viken (vid Sans&Balans).
Följ mig på Facebook & Instagram

”Bullerbussen” en teckning av signaturen O.A.
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foto: majvi zerman

foto: PRIVAT

på att det var självaste far som var tomten, är en historia, som jag kan berätta en annan gång.
Även kyrkan brukar få ett besök av oss. Som
barn var jag mycket ofta med far och mor i deras arbete som kyrkovaktmästare och dessutom blev jag
konfirmerad och gifte mig i Vikens kyrka.
Vi går också förbi husen som vi en gång bodde i
och tittar nyfiket på hur de har förändrats och undrar vem som bor där nu. Vår Vikendag i somras avslutades med mat på Strandsidan och sedan såg vi
på en underbar solnedgång.

Ofta går jag även in på nätet och kollar vilka hus
som är till salu i Viken. En dag upptäckte jag att ett
av mina älsklingshus var till salu! Det på Krågegudan 6. Men när jag såg prislappen insåg jag att jag
måste vinna mycket pengar först.

foto: PRIVAT

Min längtan
till Viken

Jag blir alltid lika glad och nostalgisk när jag sitter med
Byaluren och får läsa om min älskade barndomsby som
jag ständigt längtar tillbaka till.
Trots att det är hela 40 år sedan jag flyttade från Viken, klappar mitt hjärta lika varmt än idag för denna
idyll. Under alla dessa år, och naturligtvis så länge
mina föräldrar, Sven och Birgit Zerman var i livet,
har jag besökt dem och Viken regelbundet. Men nu,
sedan även min mor gått bort, blir det Viken- och
gravbesök någon gång i månaden.
En gång per år försöker dock jag och min väninna Karin Simonsson (f d Johansson), som också är uppväxt i Viken och älskar denna by, att få till
en ”Vikendag”. Då helst på sommaren så att vi kan
bada. Då frossar vi i gamla minnen när vi går gata upp och gata ner. Vi fikar naturligtvis också på
”Öresund” som en kort tid på 40-talet ägdes av min
far och hette då ”Zermans”.

Ibland tänker jag att det ändå är så mycket som har
förändrats sedan jag bodde där, så det är kanske bara en romantisk barndomsbild som jag går och bär
på. Men jag fortsätter att besöka och drömma om
mitt barndoms paradis och är överlycklig för att ha
fått växa upp i Viken.

foto: majvi zerman

Om vädret tillåter tar vi oss några dopp, vid badhytterna, Lisas brygga och vid Grähsa brygga där vi
gick i simskola och övade torrsim.
Min far var Mölletomten!
När jag var liten var det min egen far som var Mölletomten som man var livrädd för. Hur jag fick reda

Majvi Zerman Andréasson
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Såg du vårt gemensamma reklamutskick i oktober?
Vill du också synas i Viken, Lerberget, Domsten och
Hittarp med ditt företag i nästa utskick?

Som medlem i Vikens företagarförening kan du vara med!
Tillsammans finansierar vi ett gemensamt utskick, vilket gör
att kostnaden för att synas i bygden blir mycket lägre än om
man skulle göra ett eget utskick. Redan här tjänar du på att
vara medlem i Vikens företagarförening.
Vikens företagarförening är en ideell förening som uppmuntrar
och tillvaratar företagsamheten i Viken samt verkar för den
lokala handeln. Tillsammans är vi starka. Vill du vara med?

www.vikensforetagarforening.se
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Foto: Kith Wig

foto: majvi zerman
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et en del av sin dragningskraft? En bortglömd konstnär kan åka upp som en raket, om rätt museichef
relanserar honom eller henne med stor publicitet
som följd.
Hur blir man en framgångsrik konstnär?
– Arbete, arbete och arbete igen. Äga en inre originalitet. Och ha en nypa talang.

Konstälskare
mitt i
byn

Handlar det om talang eller marknadsföring?
– Numera mest om det sistnämnda.
Varför samlar man på konst?
– Antingen för att man är besatt av bilder, estetik
och figurlig spänning och är nyfiken på vad konstverken gömmer och skall uppdaga vid närmare bekantskap, eller för att man vill smycka.
En konstälskares bilderbok utkom 2014
För ett par år sedan gav Karl-Erik ut en konstbok
med den underfundiga titeln ”Samla sitt liv”. Där gör
Karl-Erik bokslut och analyserar i en spirituell introduktion sitt konstsamlande. Varför samlar han ständigt på konst? Han jämför med kalifen i Bagdad,
som i sitt begär ”ständigt utökade sitt harem”.
Till skillnad från kalifen håller sig Karl-Erik
till en kvinna men har hundratalet ”älsklingar” hängande på sina väggar, som han och hustrun dagligen
umgås med. Tydligen har de samma smak, ty det är
bara ett par av målningarna som sägs ha föranlett
äktenskapliga dispyter.
Det roliga med Karl-Erik Johanssons bok är den

högst personliga motiveringen till konstsamlingen
och hans berättelser om konstverken, tryfferade med
en rik flora av anekdoter. Karl-Eriks berättelser om
de 122 konstverk, som han valt ut, får grepp om en,
så att det är svårt att sluta läsa. Så roande är dessa
små kåserier, där man både får veta lite om konstnärerna och de vackert reproducerade konstverken
och om hur författaren förvärvat sina ”älsklingar”.
Älskar modernistisk konst
Karl-Erik är en älskare av all god konst, ”un vrai
amateur”, som fransmännen säger. Urvalet i boken
domineras av modernistisk konst, men här och var
dyker det upp överraskande avvikelser från gångna
tider och fjärran länder.
Man kan fråga sig varför vi människor över huvud taget samlar på olika slags föremål. Är det ett
urgammalt trygghetsbehov som ligger inbäddat i
våra gener? Är det för att stärka vårt ego eller av
sociala prestigeskäl eller för att ge våra liv ett meningsfyllt innehåll? Eller är det för att samlandet kan
vara en penningplacering? Det sistnämnda är inte
minst uppenbart när det gäller konst.
Karl-Erik sticker inte under stol med sin kritik av
hur konstmarknaden i vår tid styr trenderna, så att
vissa konstnärsnamn trissas upp till absurda priser,
medan andra, ofta goda sådana, förpassas till skuggornas rike.
Christer Johansson

FOTO: LI FERNSTEdt, HÖGANÄS

Hur står det till med kulturen i Viken?
– Absolut bättre än i andra jämförbara orter. Vi har
ett bra bibliotek, som erbjuder service på alla sätt.
Sjöfartsmuseets samling är värd publik, Möllan drar
till sig nyfikna, för att inte tala om Bamse, liksom
den underfundiga skulpturgruppen i hamnen. Även
Paul Jönska gården är en pärla som vårdas lika ömt
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FOTO: privat

som den charmanta trädgården. Och någon form av
museum lär vara på gång längst upp i Böösa backe.
Föreningslivet är levande och byaföreningen går
före med rik aktivitet – inte minst Byaluren som i
dessa tider av tidningsdöd blommar. Pensionärs- och
föreläsningsföreningarna är också nitiska liksom det
breda idrottslivet, där en del har tillgång till en av
landets äldsta och charmigaste golfbanor.
Kyrkan i Viken anses också vara mycket dynamisk med sitt musikliv, sin ungdomsverksamhet och
sina aktiviteter. Så Viken är väl lottat!

johansson
FOTO: christer

Karl-Eriks far startade Värnamo Nyheter 1930 och
1967 tog Karl-Erik över denna hedervärda lokaltidning som alltid lyste upp tillvaron i det mörka Småland. Men Karl-Erik sökte otåligt nya utmaningar
och beslutade tillsammans med sin fru Berit att flytta
till Paris och på heltid utveckla sitt konstintresse.
Under åren i Paris författade Karl-Erik en konstnärsbiografi, utgiven på Wikens förlag (Bra Böcker)
och skrev som frilans artiklar om konst, näringsliv
och franska attraktioner till svensk, norsk och finsk
press. I Paris umgicks paret mest i konstnärskretsar,
Journalisten Karl-Erik
fortsatte att bygga upp en originell konstsamling och
Johansson och hans hustru
hjälpte andra svenska samlare till kontakter. Hans inBerit köpte sitt 1700-tals
tresse och samlande blev till en verklig passion som
hus på Skepparegatan
han tog med sig hem till Skåne.
32 i Viken 1977. Under
Byaluren fångade upp honom för att få veta mer
drygt ett år renoverade de
om hans och hustruns konstintresse.
fastigheten omsorgsfullt
och grävde i arkiven för att Varför blev det Viken ni valde att flytta till?
– Vi stod i begrepp att köpa ett hus i Svanshall. Men
plocka fram fakta om den
vårt besök hade väckt upp grannen som övertalade
historiska byggnaden.
ägaren att gå förbi mäklaren och sälja till hans bror.
Huset på Skepparegatan i
Mäklaren tyckte väl synd om oss och tipsade om ett
Viken skulle fungera som
hus i Viken som var till salu via en annan mäklare
familjens svenska nav
och det passade som hand i handske.
för de kommande åren
då flyttlasset gick från
Hade ni någon tidigare relation till Viken?
Värnamo till Paris.
– Bara att en försäljare av tryckfärg talade väl om Viken varje gång han kom på besök.

Borde man göra mer för kulturen i Viken?
– Varför inte bilda små samtalsgrupper som bjuder
in intressanta människor och gör utflykter och studiebesök.
Vad saknar du i Viken idag?
– Postkontoret är borta, bank och varv likaså. Kiosken, skomakeriet, antikaffären, cykelhandlaren, elaffären, konsthantverksbutikerna, tvätteriet, Vibo,
Gustafssons speceri och Per i Viken. Allt detta saknar jag. Rammakaren och plåtslageriet har flyttat och
tapetseraren har avvecklat. Snickeriet är nedlagt och
missionshusen har förvandlats till bostäder. En bilverkstad är nedlagd och bensinstationen har fått en
tidsfrist.
Är konst en modegrej?
– Ja, i många fall. Framgång i våra dagar går via publicitet men risken är stor att bli bortglömd efter
några årtionden. De som överlever den tiden, står
sig oftast. Men den heta attraktionen går upp och
ned. Den som köpte en Zorn-målning på 1960-talet blev mycket nöjd tjugo år senare. Riktningarna i
bildkonsten åker också berg-och-dal-bana. När blir
t ex surrealismen populär igen? När mister fotografi-

Solskydd i stilren design

Besök vår butik vid Höganäs Saluhall eller kontakta oss för ett
kostnadsfritt hembesök 042 - 22 22 44 www.plisseexperten.se
.
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Går Sophiamöllan en ny storhetstid till mötes? Vem vet.
Ett brudpar, med starka kopplingar till Viken, valde i alla
fall denna sommar att förätta vigseln i den gamla kvarnen. Kan det bli en ny roll för den gamla möllan?
Enligt uppgifter till redaktionen var alla inblandade
mycket nöjda med arrangemanget: Stämningsfullt,
högtidligt och annorlunda var omdömet.
Vi har fått låna några bilder av fotografen Peter
de Bellmond som visar lite av de yttre omständigheterna vid vigseln.
Det hela arrangerades av familjen Ekstedt, som ju
själva bor mittemot Sophiamöllan.

FOTO: peter de bellmond

VIGSEL I
MÖLLAN

God
Jul

FOTOn: jessika engvall

Clasgöran Strömgren

Två av sommaren fyra ungdomsguider i möllan.

Intresset för Sophiamöllan är stort. Det märks
på besökssiffrorna som i
år uppgår till drygt 2000
personer.
Det är rekord. Tack vare
samarbetet med Höganäs
kommun har fyra ungdomar fått jobba som guider i
Sophiamöllan i sommar.

land men även Tyskland och Norge. Det var särskilt
en besökare som Lovisa minns.
– Vi fick besök av samma pojke tre, fyra dagar i
rad för han tyckte så mycket om Möllan och han var
jätteintresserad, säger Lovisa och skrattar.
Förutom att Lovisa lärde sig det mesta om hur
Sophiamöllan fungerar så var det en annan lärdom
hon gjorde under sitt tre veckor långa sommarjobb.
– Ett sommarjobb blir vad man gör det till. Jag
lärde mig att övertyga besökarna om en guidad tur.
Det visade sig att de som inte ville ha det från
början blev mycket intresserade när vi väl berättade
om hur allt fungerade. Och då blev det roligare för
både besökarna och för oss.

Under de sex veckorna som vikarierna bemannade
Möllan förde de statistik över antalet besökare som
uppgick till närmare 1500 personer. Utöver det har
möllan som tidigare år varit öppen på söndagar under juli månad samt i samband med Vikenfesten, vilket innebär drygt 2000 besökare under sommaren.

Ungdomsguiderna berättar
– Att jobba i en mölla är ett ganska ovanligt sommarjobb vilket var jättekul, säger Lovisa Smedmark,
som var en av de fyra sommarjobbarna och fortsätter: Det kom ju en hel del besökare så under mina
tre veckor fick jag verkligen öva på att prata inför
andra och det var mycket lärorikt.
Och det var just mötet med andra människor som
Lovisa tyckte var roligast. Många besökare var från
andra länder, mest från Danmark, Schweiz och Ir-
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Av själva vigseln har vi inga bilder men en del av det som
utspelades utanför Sophiamöllan kan vi visa här.

Jessica Engvall

Julstämning på
Vikens Lantmän
Julgransförsäljning från 25 nov.
Kungsgran, Blågran, vanlig gran, kransar och ris

FOTOn: peter de bellmond

Besöksrekord i Sophiamöllan

Intresserade besökare köar utanför entrén till Sophiamöllan.

Variation

Vi har, som alltid, alla tillbehören till granen!
Djuren kommer som vanligt på besök till julskyltningen
den 4 december! Öppet 12.00-16.00 denna dag.

Inredning &Presenter

Tel. 042-236110 • Karlsfältsvägen 3 • www.vikenslantman.se

Skepparegatan 15B, Viken. Tel. 0739 750 725
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”Dette” 1977 på Nya Zeeland – på väg mot en guldmedalj i JVM för OK-jollar.

I bastun sitter man ibland en timma och svettas och
då är det naturligt att samtala. På fredagarna, då jag
bastar, finns ”Dette” alltid på plats.
Vid ett tillfälle fick jag klart för mig att han har
varit en hängiven och framgångsrik seglare som tävlar fortfarande.
”Dette” visade sig heta Michael Stigborn och han
har en gedigen meritlista vad det gäller segling och
under året fick jag flera tillfällen att intervjua Michael
om hans seglingskarriär.
Här delar jag med mig av vad jag fick veta.
Hur fick du ditt seglingsintresse?
– På min mammas sida har det funnits skutägare
och skeppare som seglat över hela världen med början för över hundra år sedan.
Alla som växte upp i min generation höll till nere vid hamnen. Där fanns ”farbror Calle”, sjökapten
Carl Quiding och han älskade ungdomar, han var
stenhård i sin uppfostran, inga krusiduller där inte.
Såg han någon göra fel, busvisslade han så det
hördes i hela Viken, alla ungdomar hade stor respekt för honom.
Jag började 1964, som många andra killar och tjejer, med teori vintertid under Carl Quidings ledning i
källaren på gamla Bäckaskolan.
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Bastun nere i hamnen
har blivit en av Vikens
samlingsplatser. Här
samlas varje vecka flera
generationer av Vikenbor
och samtalar om vad som
händer och har hänt genom
åren. Det samtalas om allt
– från stora världshändelser till det minsta lokala.
För två år sedan träffade
jag där, för första gången,
en man som kallades
”Dette”. Alla verkade
känna honom så jag
förstod att han måste vara
uppvuxen i Viken.

Michael Stigborn på sin arbetsplats idag, Höganäsbolaget,
där han jobbar som samordnare för kvalitet men också
med underhållsplanering och produktion,

När började du tävla?
– Redan 1966, nio år gammal. Jag hade seglat JSM
det året i lånad klubbjolle, kom till Sölvesborg för en
större segling och skulle tävla i lånad klubbjolle.
Anders Quiding, Calles son och före detta världsmästare (1962), tyckte det blåste för lite så han skulle inte ställa upp. Han frågade om jag ville låna hans
båt. Klart jag ville, och det bar sig inte bättre än jag
När kom du igång med din segling?
– På sommaren -65 började jag segla optimistjolle in- vann de två första bankappseglingarna och blev sene i Vikens hamn, jag kapsejsade och ville sluta men dan 3:a på långa distansseglingen.
Detta gjorde att jag vann hela klabbet sammanmina föräldrar och farbror Calle övertygade mig om
lagt före flera VM-seglare och andra. I Sölvesborgsatt fortsätta – för det var nyttigt och roligt!
tidningen kunde man dagen efter läsa: Vad månde
Det var alltså Calle Quiding som tog optimistjollen till Sverige och som gett oändligt många ungdo- bliva av denna nioåring?
mar i Sverige sådan glädje och sjömanskunskap.
Då satte du upp målet att bli bäst i världen?
Calle hade sett båten i Danmark 1959. Hösten
– Jag satsade aldrig på att bli bäst i världen ville bara
1959 bildades Vikens Optimistjolleklubb och tio jol- vinna varje tävling jag ställde upp i.
lar inköptes och en byggsats till en elfte. Under vinMin första kappsegling var en lagkappsegling tilltern hölls kurs i segling och knopslagning och våren sammans med Simon Arne och Mats Svensson som
1960 skedde den första seglingen i Vikens hamn.
vi vann! Fick en brun skolväska i första pris.
1962 bildades Svenska Optimistjolleförbundet med
Ivar Ahlgren från Göteborg som ordförande.
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nom staden till förhör med sheriffen på stationen.
Först av allt tog han min kamera, som jag inte hade hunnit trycka av. Det visade sig att på terminaltaket fanns massor av radar och andra hemliga grejor
och det hade ju inte jag lagt märke till. Kameran fick
jag dock tillbaka – men utan film.
DC 10:an gjorde sig klar för start utan mig. Mitt
pass låg i fickan på stolen framför på planet, inget
bra läge med andra ord. Det löste sig med en
Fiat polisbil som tog mig ut till startplattan, fram
med trappan igen och jag hann precis med planet.
Minns att jag gick i mittgången till min plats med
V-tecknet i luften och alla applåderade.
Filmen som innehöll bilder fick jag hemsänt med
hjälp av ambassadör Gunnar Jarring – säg vad han
inte kunde göra för båtfolk från Viken.
När vi väl efter detta landade på Nya Zeeland så
kunde vi läsa i Aucklands största tidning på förstasidan – Swedes arrested twice before arriving at Auckland.

Var det bara segling då du växte upp i Viken?
– Jag spelade fotboll också på den tiden men slutade med det när jag var 13 år.
1969 och 1970 vann jag väldigt många seglingar,
var bl a rankad fyra i Sverige. Men de verkliga framgångarna kom några år senare när jag bytte Optimisten till OK-jolle 1972, 15 år gammal.

Fortsatte du lika intensivt med ditt tävlande?
– Efter VM 1977 och ett SM 1978 slutade jag med
OK-jolle. Jag kan säga så här: Det blåser mer ju högre upp man kommer, både vad det gäller konkurrens och i de högre klasserna!
Det blev två nya VM i 3/4 tonnare med Herbert
Rosling i Kiel 1984 och i Marstrand 1985, placeringarna blev sexa respektive fyra.

Hur började din OK-jolle karriär?
– 1974 blev jag uttagen på mitt första mästerskap för
Sverige NM i Nyköbing Mors. Min första VM-uttagning var 1975, seglingen gick i Helsingfors. Som junior kom jag trea på JSM och sexa på Junior EM.
Att tävla på olika ställen i världen kostar väl mycket pengar. Hade du någon sponsor?
– Lions och Rotary i Höganäs ställde upp med pengar. Som motprestation fick jag besöka ett av deras
möten i Auckland och berätta om Sverige. Där talade jag om Abba, Björn Borg, LM Ericsson bl a.
Byainsamling av sponsorpengar
– Sedan hände en kul grej. På Vikens Hotell, som
då låg mitt emot Zermans kiosk, hade segelklubben
och andra Vikenbor fest och någon ringde och berättade att en hatt gått runt för att samla in pengar så
att jag kunde ta mig till Nya Zeeland.
En bra summa som jag nu skulle komma och
hämta. Jag höll ett litet tal, tänkte mig inte så noga
för, och lovade att komma hem med en medalj!
Kände efteråt att nu hade jag nog lagt ribban lite
för högt, rankad bara fyra i Sverige och stå och utlova medalj på VM! Vilken lättnad efteråt när det visade sig att jag vann JVM.
Hemma i Viken kunde man läsa på löpsedlarna
på Zermans kiosk ”VM-Guld till Viken”.
VM-bucklan var stor som en Wimbledon-buckla
så den fick jag lämna kvar på Nya Zealand då allt
var packat för hemfärd nästa dag och den var för
stor att ta i handbagaget.

På Marstrand vann vi i alla fall en bantävling på
hemmaplan. Då hade vi full support av många båtar vid varje rundning och vilt jubel utbröt vid målgången. Detta firades rejält på ”Tenan” på Marstrand
på kvällen.
Numera seglar jag med min kompis Jan Carlander
i Lomma på hans 1/2 tonnare Antheor.
Var WBS en aktiv klubb med många duktiga
seglare redan på din tid?
– Ja, det fanns mycket talang i WBS. Min kompis
Frans-Otto Falkengren tävlade tillsammans med syster Margaretha och vann bl a JVM-guld i tvåmanssegling ett år.
Har du funderat på att lägga av med segling?
– Då när jag kapsejsade, elva år gammal, blev jag så
ledsen att jag ville åka hem och inte tävla mer. Då
ryckte Bo Mariette, textförfattare, kompositör, sångare och underhållare in och fick mig att bita ihop och
komma igen. Det hjälpte, jag är evigt tacksam för
detta idag. Kämpa ska man och i motgång lär man
sig mer än i framgång. Idag är Bosse och jag nära
vänner i livet och på Facebook!
Är du aktiv i WBS idag?
– Nej, är inte alls aktiv i WBS, hinner inte.
Christer Johansson

Har du några andra historier från dina resor?
- Ja, när svenska truppen, klädd i OS-truppens
kläder som blivit över 1976, åkte mot Nya Zeeland i
Januari 1977, var det inte utan problem.
På resan blev vi arresterade två gånger.
Först på flygplatsen i Milano där, efter att vi två
gånger blivit tillsagda att inte vara så högljudda, två
poliser bar iväg med lagledare Göran Malmén.
Efter tag kom han dock tillbaka efter förhör.
Lite värre blev det vid mellanlandningen i Bombay, numera Mumbai.
När jag gick av planet skulle jag ta en bild av
skylten ”Bombay International Airport.” Jag skulle ju
föreviga resan för att sedan hålla föredrag hemma
med bilder på allt.
Precis när jag zoomat in och skulle trycka av kom
två poliser och greppade mina axlar. Det var bara att En bild på ”Dette” utanför Viken under träning inför VM i OK-jolle
följa med ut i polisbilen och med blåljus föras ge-
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ILLUSTRATION: bild på farfars inramande foto

Dette tog hem ett
svenskt VM-guld

Du seglade mycket optimistjolle?
– Vi köpte min första optimistjolle av Calle 1966 och
jag blev fort en av Calles ”favoriter”, för sådana hade han. Jag minns tisdags- och torsdagsseglingarna i
Viken, blodigt allvar med 50-60 båtar på startlinjen.
Utanför hamnen lades en triangelbana ut. Start och
mål från piren, där Calle stod med flaggor och hagelbössa. Jag vann oftast dessa kvällseglingar.
– Jag vann farbror Calles förtroende, det var stort.
Jag hjälpte honom även att sätta garn och dra upp
näten. Ibland fick vi hummer, då fick jag hålla käft
när vi kom i land! Hummern fick inte alltid fiskas
och ibland tog vi upp för små!
Ibland fick jag i förväg gå ut med märkena i min
optimistjolle och lägga banan en timme före starten
18:00. Jag hämtade också in bojarna efter det att siste man gått i mål. En fördel för mig med detta var
att jag fick mer träning än de andra och så kunde
jag kolla strömmen samtidigt.
Mycket viktigt när man kappseglar i Sundet.
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Pontus fortsatte sin karriär som restaurangchef och
arbetade fem år på en privat country club i Colorado. Under den perioden utökades familjen med två
söner.
– Då började även jag känna att jag jobbade för
mycket, säger Pontus. I den branschen arbetar du
ju när alla andra är lediga. På kvällar och helgdagar.
Det kändes inte bra, jag träffade familjen alldeles för
lite. Jag funderade väl också på att byta yrkesbana.
Samtidigt började vi diskutera en flytt till Sverige,
förklarar Elizabeth. I två år planerade vi flytten. Att
det skulle bli Viken var ganska givet. Här fanns farmor och farfar som barnen faktiskt inte haft möjlighet att lära känna på riktigt.
En bild från när Pontus och Elizabeth träffades i Schweiz.

Utsikt från restaurangen
Pontus jobbade på i
Colorado Springs. Det är
nationalparken Garden
of the Gods Park. De röda
klippformationerna med
Pikes Peak (4300 m ö h)
som reser sig i bakgrunden.
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I mitten av sjuttiotalet flyttar den 5-åriga Pontus med
familjen från Örebro till Viken och Trädgårdsgatan.
Här bor han fram till den dag det är dags att göra
den då obligatoriska militärtjänstgöringen. Året är
1993 när han lämnar Viken efter lumpen. Han har
kommit in på en Hotel Management-utbildning i
Engelberg, Schweiz. Året som utbytesstudent under
gymnasietiden i Sacramento, Kalifornien hade gett
mersmak på att se andra länder och Pontus gav sig
iväg.
– I Schweiz träffade jag min blivande fru Elizabeth som gick samma utbildning. Vi följdes åt genom utbildningen som fortsatte med ett år i London
och ett år i Florida. Att vi avslutade utbildningen i
USA var egentligen för att jag lättare skulle få arbetstillstånd där förklarar Pontus.
– Elizabeth kommer från Colorado, USA så det
var naturligt att vi drog oss dit. Jag hade också fått
jobb på ett enormt lyxhotell med 1800 rum och 3
golfbanor i Colorado Springs. Precis vid foten av
Klippiga Bergen.

Hur går det att hålla kontakten med barndomsvänner när man bor utomlands?
– Det är väldigt svårt att hålla kontakten när man
flyttar runt så mycket som vi gjort, tycker Pontus.
Jag träffar en del gamla vänner som jag gick i
skolan med på byn då och då. De har också bott utomlands och på andra orter i många år men kommit
tillbaka precis som vi.

…är tillbaka i Viken
– några länder senare.
Är det något ni saknar med USA?
– Brownies!, kommer det snabbt från Elizabeth.
De är bättre där. Nä, men skämt åsido – självklart
saknar jag min familj, fortsätter hon. Men vi åker
och hälsar på minst en gång om året. Det är lite lättare för oss att åka dit eftersom vi kan ta lite fler sammanhängande semesterdagar.
– Och så kan vi sakna klimatet och naturen i
Colorado. Det är väldigt vackert där. Och förstås
skidåkningen som bara fanns någon timme bort, til�lägger Pontus. Men fördelarna med Sverige och Viken överväger.

Ni har båda rest en hel del och bott på olika
ställen i världen, är det något ni vill rekommendera? Jag tänker på våra yngre läsare.
– Ja absolut, säger Pontus. Börja med ett år som
utbytesstudent, eller res ut och se er om i världen,
kanske jobba ett tag någonstans. Det ger verkligen
perspektiv på livet och en annan förståelse för omvärlden. Man uppskattar Sverige på ett helt annat
sätt när man har levt i andra länder ett tag.

Pontus, du som är en vad vi i Byaluren kallar
hemvändare, är det något du ångrar att du inte gjorde, innan du slog dig ner i Viken tillsammans med din familj?
Hur ser livet ut idag då?
– Njae, det kanske skulle vara ett jobberbjudan– Till vardags arbetar jag som lärare på internationella skolan i Helsingborg, berättar Elizabeth. Här de jag fick, säger han lite tveksamt med glimten i
går även våra pojkar i skola. I övrigt gillar jag att lä- ögat. Som restaurangchef på den legendariska golfsa, lära mig språk och måla. Nu är det också mycket klubben Pebble Beach i Kalifornien. Det hade varit kul men då var Mattis på väg, så jag fick något så
renovering av huset i planerna.
Pontus tillägger: – Ja, och jag bytte yrkesbana och enormt mycket bättre istället. Det andra var ju faktiskt bara ett jobb. Så, nej, jag ångrar inget. Jag har
pluggade logistik som jag nu arbetar med på Högaen fantastisk familj och är nöjd med livet.
näs Sweden AB. Jag gillar golf och skidåkning men
som Elizabeth sade, så är vi i renoveringstagen, så
				 Louise Alexén
det ägnar vi fritiden åt just nu.

Vad är det bästa med Viken då?
– Havet, stranden, golfbanan, närheten till allt
och självklart bastun! Bastun vid Gräähsa Brygga är
helt perfekt understryker Pontus, jag träffar en massa andra Vikenbor som jag inte hade träffat annars.
– Pojkarna spelar fotboll i VIK och jag tycker om
det svenska föreningslivet som även finns väl representerat i Viken, säger Elizabeth. I USA är du knuten
till skolans sportaktiviteter.
– Och här finns ju barnens farmor, farfar, farbror
och kusin. Och det är inte långt till faster heller.
FOTO: privat

Efter drygt 14 år boende
i olika länder återvänder
Pontus Nilsson till Viken
där han växte upp på
1970-/80-talet.
	Med sig har han nu amerikanska hustrun Elizabeth
och deras två söner Anders
och Mattis.
Men vi tar historien från
början.

Hur var det att komma hem då?
– Det kändes väldigt bra. Viken är ju helt underbart att bo i. Både som barn men även nu när man
själv är förälder. Här finns tryggheten och det är
skönt att barnen själva kan ta sig till sina fritidsaktiviteter och kompisar, säger Pontus nöjt.
Visst har det förändrats en del i byn, massor av
nya hus och områden har växt upp och butiker mm
som tyvärr har lagt ned.
– Det finns betydligt fler fördelar med Sverige jämfört med USA om du har familj och barn, tycker Elizabeth. Att kunna vara föräldraledig eller kunna vara
hemma med sjuka barn är stora fördelar. Amerikanska systemet ger ett par veckor ledigt, men obetalt,
i samband med födseln. Dessutom har de bara två
veckor semester i USA, gärna spridda under året.
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En resa som
började i Schweiz…

Det låter spännande och väldigt kul. Nu är vi
framme vid 1997 – vad hände sen?
– Jag älskar att åka skidor (utför) så jag sökte mig
till Vail där jag fick jobb som assisterande restaurangchef på ett hotell. Men redan första dagen blev
jag erbjuden jobbet som restaurangchef eftersom
han som fått det jobbet inte dök upp! Det var rena drömmen för mig – åka skidor hela dagarna och
jobba på kvällarna.
– Jag hade sådan tur att alpina VM gick i Vail det
året och jag jobbade där som funktionär.
Elizabeth fanns hela tiden med och arbetade
bland annat som konferenssäljare på olika hotell.
– Vi var ett och ett halvt år i Vail och sedan flyttade vi till Chicago där Pontus arbetade som assisterande restaurangchef på Ritz Carlton lika länge,
berättar Elizabeth. Under tiden i Chicago pluggade
Pontus svåger där, så då kom hela svenska familjen
över och vi kunde fira jul tillsammans i Chicago.
– Efter några år var jag nöjd med hotell- och restauranglivet och omskolade mig till lärare och bytte
yrkesbana, fortsätter Elizabeth. Hösten 2000 valde vi
att flytta tillbaka till Colorado.
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”Bästa bostaden”

Ett nytt, trevligt inslag i bilden av Viken – Lisas Trädgård.

Lisas Trädgård, fick det i
rubriken citerade betyget
av de boende, när Byaluren
besökte kommunens första
privatägda trygghetsboende. Byggt av Christian Witt
och hans företag Bästa Bostaden. Vi fick ett mycket
varmt välkomnande.

Jag hade bestämt träff med Karin Wikerstål som är
aktivitetsvärdinna på Lisas Trädgård. Det är mitt i
lunchen så jag är passar på att kika runt lite medan
Karin serverar en mustig gryta med trattkantareller
till de tretton som beställt lunch idag.
Jag träffar på Stig utanför hans och sambon Ingers dörr och han bjuder genast in mig till deras
lägenhet för en titt. De bor i en av de större lägenheterna med en härlig balkong i söderläge. Det är
en öppen planlösning med kök och vardagsrum och
ett sovrum intill. Stort och rymligt badrum med tvättmaskin och torktumlare samt ett litet extra rum.
Många använder det som klädkammare och extra förvaringsutrymme men det har ett fönster och är
stort nog att användas som ett litet gästrum/kontor.
– Här på Lisas Trädgård finns allt man kan önska,
säger Stig. Och vi som bor här har blivit som en stor,
härlig familj. Vi hjälps åt att ta hand om småsaker.

Christian frågade om jag hade lust att ta hand om
gräsklippningen här – vilket jag gärna gör. Tillsammans ser vi till att blommor och övrigt ser fräscht ut.
Även inomhus är vi måna om att det är undanplockat och hålls snyggt.
Här finns allt man kan behöva
Vi går in till de övriga som sitter och äter och alla
verkar hålla med Stig om att här finns allt man behöver och inget saknas. ”Det är sååå bra”.
– Visade du henne elopederna Stig, frågar Inger.
I ett förråd står två helt nya eldrivna 3-hjuliga skotrar
till förfogande. De har inte hunnit användas så flitigt
ännu men senare i höst och på vintern kanske det
behövs när man ska handla och göra ärenden.
En våning upp finns ett par gå-band och motionscyklar med utsikt över Höganäsvägen. Här finns
också en sittgrupp med bland annat två massagefåtöljer att koppla av i.

Karin Wikerstål, aktivitetsvärdinna på Lisas Trädgård
är mycket uppskattad. (Här
fixar hon kaffe på maten.)

Överst: Motionsrum där man kollar in gatulivet längs
Höganäsvägen. Ovan: Från den gemensamma matsalen.

Allt är bebott och en lång kö av intresserade
– De 23 lägenheterna varierar i storlek, 49 – 59
m2, och stod klara för inflyttning i februari. Alla blev
genast bebodda och idag är det en kö på ca 40-50
personer, berättar Karin Wikerstål. Du måste vara
70+ för att få flytta hit men de flesta som bor här nu
är runt 80-85 år.
– De flesta sköter sig själva men vi samarbetar
med kommunens hemtjänst, så de som har behov av
det, får den hjälp de behöver, fortsätter Karin.
– Sedan fixar vi lunch och äter tillsammans tre dagar i veckan. Vi har också en gemensam fredagsfrukost med lite extra gott.
			
Det finns saker att hitta på för den som vill. De
har bland annat en fin boulebana precis utanför och
vid uteplatsen står två generösa matbord och stolar
samt en rejäl gasolgrill. Umgängesytorna är generösa
och det finns både dags- och veckotidningar till förfogande.
– Förutom att Karin hittar på trevliga och kul saker – det kommer förresten hit en kör nästa vecka –
så fixar vi en hel del själva, berättar ett par trevliga
damer medan de hjälper Karin med disken efter lunchen. – Det har hunnit bli både påskbuffé, midsommarlunch och kräftskiva, avslöjar de.
Jag tackar för den trevliga guidningen, cyklar
hemåt och funderar på den där bostadskön.
Kanske dags att sätta upp sig redan nu...

Den frågan kanske
många ställer sig.
Kvinnan som get namn åt
både ett trygghetsboende
och en brygga.
Därför kommer här ett
kort sammandrag av den
intervju Stig Ewaldson
gjorde med Lisa Jönsson
i nummer 29 av Byaluren.
Den gjordes bara en
månad innan hon gick
bort, 91 år gammal.
Hela artikel finns att läsa
på VKB:s hemsida.

Louise Alexén

Vem var Lisa?
Det är en varm skön sommardag i början av juli när
jag besöker Vikens grand old lady - Lisa Jönsson.
Lisa har länge tillhört mina absoluta favoriter i Viken och jag har sällan, eller aldrig, träffat en kvinna
som så oförväget, rakryggat och så rättframt fört fram sina åsikter och heller inte någon som så helhjärtat slagits
för det hon tyckt har varit rätt och riktigt.
Man får väl säga att Lisa nu när vi ses är vorden
en mogen kvinna med 91 år på nacken, men den
gången det begav sig var hon bonddottern från Ingelstorps gård utanför Strövelstorp som endast 21 år
ung och grön tog över en manufakturaffär i Viken.
Året var 1938 och affären låg i ”Gamla posthuset” på
nuvarande Bygatan.
Lisa var redan från början en frisk fläkt i byn och
mycket uppmärksammat den tiden var hennes djärva marknadsföringsgrepp med modevisning i skyltfönstret. Det var julskyltning och gatan utanför var
svart av folk. Visningen hade utannonserats av byns
lurblåsare – ”Tudemannen” Theodor Carlsson.
Lisa engagerade sig tidigt i föreningar. Det var inte bara Lottorna och Röda korset som tilldrog sig intresset, kyrkans verksamheter stod snart i fokus.
Man behövde en ny samlingslokal i Viken, en lokal för olika aktiviteter, för föreningsliv och för fest.
Det fanns nämligen endast en samlingslokal i byn
och det var den gamla byskolan, senare kommunalstugan, på Bygatan. Våra företagsamma damer tog
alltså saken i egna händer och redan 1949 utfärdade man stadgar för Föreningen Hemgården. Våren
1954 invigdes Hemgården och kyrkoherdefrun Anna
Nyman var föreningens första ordförande, men det
dröjde inte länge förrän Lisa övertog rodret.
Hon ledde sedan arbetet med Hemgården i hela
47 år. Hade det inte varit för att Lisas syn försämrades hade hon säkert gjort det än längre.

Från och med onsdagen
den 9 november kommer
det på onsdagar att
serveras kaffe och kaka
på Lisas Trädgård för den
som vill.
Tid: 14–15.30
Pris: 20 kr
Varmt välkomna!

Birgitta, Olle, Inger, Kerstin och Stefan tycker mycket om läshörnan och passar här på att läsa dagstidningarna som finns
till förfogande. På väggen ovanför den vita hyllan finns ett porträtt av Lisa Jönsson som gett namn åt boendet.
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Här ovan en bild från ett gemensamt rum med härliga massagestolar.

Bild av Lisa Jönsson från Stig Ewaldsons intervju.
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ESKADERSEGLING VID VÅR ANTIPOD

SPETSKOMPETENS
PÅ VIKENS
HUDKLINIK

Ann-Christine Bergman
bor i Viken sedan 1983. En
idé om att driva en egen
verksamhet blev verklighet
augusti 1990 då AnnChristine bestämde sig för
att förverkliga sin dröm att
bli hudterapeut.
	En stark drivkraft,
nyfikenhet och en dröm om
att driva egen verksamhet
blev startskottet för Vikens
Hudklinik på Bygatan.

– Jag utbildade mig tidigt till undersköterska och arbetade på lasarettet i Ängelholm åren 1978-1988.
Under denna tid föddes våra två barn, Caroline och
Alexander. Efter vården arbetade jag två år på IKEA
där jag hade förmånen att få vara med från starten
och vara en av alla kuggar för att få igång varuhuset
på Väla berättar Ann-Christine.
En idé om att driva en egen verksamhet blev
verklighet augusti 1990 då jag bestämde mig för att
förverkliga min dröm om att bli hudterapeut. Efter
utbildning januari 1992 startade jag det företag som
numera heter Vikens Hudklinik.
Hur håller du koll på all utveckling?
– Jag håller mig informerad via facklitteratur och regelbundna möten med mina kollegor samt genom
att vara ansluten till Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation vilka bidrar till att höja och vidmakthålla
kvalitetsnivån och kompetensen inom mitt yrke.

Ring och boka service på din cykel!
Vi hämtar, servar och lämnar din cykel igen

Tel: 042-332480
Storgatan 19, Höganäs
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Förstår att utbildning är viktigt för att kunna
erbjuda förstklassig behandling?
– Genom åren har jag ständigt fortbildat mig
och år 1999 erhöll jag titeln Mästare inom mitt yrke.
Jag har gått utbildning hos en tysk läkare i manuell
lymfdränering och förnyar mitt certifikat i epilering
(borttagning av generande hårväxt) vart tredje år.
Du drev en framgångsrik verksamhet men ändå beslutade du dig för att börja plugga.
– Jag har alltid känt stor glädje kring mitt arbete
men jag kände att jag ville vidareutvecklas och fördjupa min kunskap kring vår kropp, vår hälsa och
vårt välmående.
Var det något dina kunder hade efterfrågat?
– Efter många år som hudterapeut var det främst
jag själv som kände en önskan om att fördjupa min
kunskap.
Hur fick du erfarenhet av kinesisk medicin?
– Det var min nyfikenhet och längtan efter att
fortbilda mig ytterligare som resulterade i 4,5 år studier inom TCM, Traditional Chinese Medicine, vilket
jag använder mig av dagligen i mina behandlingar.
Utbildningen varvade teori och praktik i Enköping, Stockholm och Kina.
De tio dagarna då jag genomgick Pulsdiagnostikkurs i Kina var väldigt spännande och lärorika.
Fick du nya insikter om livet och dig själv?
– Jag har alltid haft ett stort intresse för vårt välbefinnande. De utbildningar, inom västerländsk och
kinesisk medicin, jag genomgått genom åren har
stärkt mitt intresse och påmint mig om vikten av att
ta hand om oss själva, bl a även genom att leva ett
aktivt liv och värna om vilken kost vi äter.
– Idag erbjuder jag kosmetisk akupunktur och
har adderat kinesisk akupressur i varje behandling.
Hudbehandlingar handlar väl också om att erbjuda olika preparat och produkter?
– Sedan några år tillbaka har jag valt att arbeta
med endast ekologiska och biodynamiska produkter.
Christer Johansson

ANNONS

Nya Kaledonien
7 - 26 APRIL 2017

Unikt tillfälle. Unik natur. Unikt seglingsområde. Nya Kaledonien betyder nya
Skottland och är en blandning av Skottland och Söderhavet. Jo, det är möjligt!
Det ligger i Melanesien - så långt bort från Sverige man kan komma.
Det ser ut som Skottland, tänkte brittiske
upptäcktsresanden James Cook år 1774.
Han var den förste västerlänning som
landsteg och fascinerades av de höga,
vilda bergen. Den nyfunna ön döpte han
till New Caledonia. Caledonia var det
gamla romerska namnet på Skottland.
De små grannöarna gav han namnet
Loyalty Islands eftersom han mötte så
vänliga människor. Vänliga är de fortfarande. Vi möter både vilda berg på
huvudön, de vänliga kanakerna, öarnas
ursprungliga invånare och fäller ankar i
Söderhavslagunerna på Loyalty Islands.
När vi seglar mellan öarna har vi alltid en fiskelina ute. Här hugger tonfisk,
wahoo och mahi-mahi oftare än i andra
Cagou är en av
världens mest sällsynta fåglar. Den
kan inte flyga och
finns bara här. En
cagou har inga
naturliga fiender
och är helt orädd.

vatten jorden runt. Perfekt för en poisson
cru till lunch - en snabbgravad fiskrätt.
Ingen annan stans i världen finns så
många endemiska arter av djur och växter som på Nya Kaledonien. Här finns
inget farligt och giftigt, men 107 endemiska arter av reptiler.
Araucaria columnaris heter öns unika
tall. Barren är stora som tulpanblad.
Och sedan galna fågeln cagou förstås.
Under våra 12 dagars segling och sex
dagar i land kommer vi att få uppleva en
världsunik natur och ett enastående seglingsområde. Med på hela resan är Lars
Linderot, grundare av Poseidon Travel
och Erling Matz, författare, sjöhistoriker
och seglare.

DETTA INGÅR BL.A.

Flyg via Helsingfors och Tokyo till
Nouméa, Nya Kaledoniens
huvudstad. Tre dagar på 4-stjärnigt
hotell i den lilla huvudstaden före
segling. Guidad utflykt med
lunch. Välkomstmiddag.
Tolv dagars segling med Dream
Yacht Charters exclusiva 47 fots
katamaraner med fyra dubbelhytter. Traditionell Kanak-middag
på ön Lifou. Två utflykter med
lunch under seglingen.
Fyra dagars guidad utforskning av
den vilda, norra delen av ön efter
seglingen.
Rese- och eskaderledning från
Poseidon Travel samt skeppare
från Dream Yachts. Detaljerade
fakta och ytterligare upplysningar:
Poseidon Travel, tel 042-37 40 00
eller www.poseidontravel.se

PRIS FRÅN 59 900 KR

www. poseidontravel.se • Kajpromenaden 22, 252 67 Helsingborg • Telefon 042-37 40 00 • info@posidontravel.se
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Fem frågor till två förtroendevalda

Svenska
kyrkan
granskas
och det
välkomnar
vi!

leder ofta till eftertanke vilket inte måste innebära att man är starkt troende men att man någonstans söker efter meningen med livet vare sig
det är en Gud, ett naturfenomen eller något annat man söker så finns kyrkan ändå till hands.

foto: stina hagman

Ylva Johanssons svar:
1. – För mig innebär det ett ansvar att bidra ak-

tivt till församlingsarbetet i Vikens församling.
Uppdraget utför jag utifrån mina förutsättningar
och min kompetens.
Fredrik Jiborn och Ylva Johansson.

Fredrik Jiborns svar:
1. – Att vara förtroendevald i Viken innebär för

1. Vad innebär det för dig att
vara förtroendevald i Vikens församling?

Vi är en stor organisation, Sveriges största
förening med över sex miljoner medlemmar
vilket är en enorm tillgång.
En del församlingar har inte agerat korrekt
med medlemmarnas pengar men det finns
också många goda exempel som vi vill vara
med och lyfta fram.

mig att jag får vara med och påverka och värna
om kyrkan och dess bybor i Viken.
Jag tycker att denna typ av bykyrka blir
mycket mer personlig och man kommer närmre
byborna i motsats till större städers kyrkor som
lätt blir anonyma. Det är viktigt för mig att även
i en välmående by som Viken värna om de som
far illa och har svårt att få hjälp, unga likväl
som äldre.
Jag har insett under mina sex år som förtroendevald att även om det upplevs som en väldigt välmående by så börjar man skrapa lite på
ytan finner man mycket annat där under. Det är
ju så vi människor fungerar.

2. Hur kom det sig att du valde
att engagera dig i kyrkan?
3. Vilken är den viktigaste frågan som kyrkan har att hantera
tycker du?
4. Om du skulle nämna ett par
anledningar för andra att engagera sig, vilka skulle det vara?

Kyrkans verksamhet är lokal och mycket gott arbete görs i det tysta. Det finns
många skäl till varför vi är med i kyrkan. Djup tro, andligt sökande, gemenskap, tradition, moral, kulturhistoria och
konsthistoria är några. Och alla dessa
skäl är goda.
Kyrkan har en central betydelse i vår
civilisation och för många Vikenbor en
plats mitt i både byn och hjärtat.
Kyrkan vill vara en mötesplats och ett
stöd för människor som vill sätta ord på
eller dryfta sin livstolkning. Vi vill skapa
förutsättningar för att man ska kunna
komma precis som man är och bli bemött
med respekt och nyfikenhet.
Så frågan är: Vad är det värt?

5. Vad är roligast med att vara
förtroendevald i Vikens församling?

2. – När man är mitt i livet och det snurrar allt
fortare så känns det skönt att där finns en lugn
plats med värme och musik som kan få en att
ändå sakta in lite. Ett unikt rum tillgängligt för
alla.
3. – Jag är kanske inte den mest kristna personen men jag gillar mottot vi har ”Störst av allt är
kärleken” och det är något i dessa tider som jag
tycker är väldigt viktigt. Det är kanske inte det
lättaste att leva upp till dock.

Ovan ses frågorna vi ställde till
två av de förtroendevalda i Vikens församling, Ylva Johansson
och Fredrik Jiborn.
Fredrik jobbar som export sales
manager och bor i Viken sedan
1997. Han är gift med Cecilia och
de har två döttrar på 16 respektive 20 år.
Fredrik sjunger sedan många
år i kammarkören och sitter dessutom med i styrelsen för den
”Pettersonska fonden”.

Stina Hagman

Församlingspräst Viken,
Tillförordnad Kyrkoherde Kulla Pastorat

4. – Vi har en väldigt fin gemenskap och roligt
tillsammans! Tycker man om att hjälpa andra
människor så finns här många möjligheter om
bara viljan och tiden finns. Omfattningen av sitt
engagemang avgör man själv. Det viktiga är att
bry sig om sina medmänniskor.
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Familjegudstjänst i Vikens kyrka
16 oktober 2016. Miniorkören, Young
Singers och Young Voices medverkade
tillsammans med Viktor Bergendal
och Peter Filiptsev. Samtidigt skrev vi
in våra konfirmander i grupperna
Wild & Holy och Soft & Holy.

5. – Jag får insikt i en värld som jag inte varit
insatt i tidigare och som i många fall har öppnat ögonen på mig. Att få träffa alla intressanta
människor både boende i byn och kyrkobesökare berikar min tillvaro. Kyrkans gudstjänster

3. – Jag vill vara med att förmedla att alla livets
skiftningar ryms i kyrkan! Hon står där stadigt
genom sorg, glädje, katastrofer och tvivel. Kyrkan finns till för alla, hur vi än har det, alla är
välkomna!
4. – Det är roligt och utvecklande! Vi har ett
gott kamratskap vilket ger sammanhang och tillhörighet. Det känns oerhört viktigt att kunna bidra i ett angeläget arbete med ett viktigt syfte! Vi
behöver fler goda krafter så är du intresserad av
att engagera dig i kyrkan så kontakta Stina Hagman på 0735-01 99 28.
Om du vill ställa upp i kyrkovalet, som förtroendevald 2017, då kan du kontakta valombudet Kjell Cronert på 0708-23 69 10 eller
församlingsrådets ordförande Kerstin Thurdin på
0708-71 52 30 och vice ordförande Ylva Johansson på 0705-15 62 40.
5. – Vi är ett bra gäng i församlingsrådet. Jag
känner mig hemma där och alla bidrar med sina
olika kompetenser. I Vikens församling finns ett
härligt arbetslag som alltid ställer upp vad det
än gäller. För mig ger andan i kyrkorummet en
ro som infinner sig direkt när jag kliver innanför
dörrarna. Och tillbyggnaden Skeppet har verkligen tillfört ett mervärde till Vikens kyrka och
församling.
Stina Hagman

foto: stina hagman

Uppslaget är ett samarbete mellan Byaluren och

foto: kesrin thurdin

För Ylva är yrkeserfarenheten,
och det stora intresset, inom HRområdet. Ylva har sjungit i flera
av kyrkans körer under många år
och gör det fortfarande.
Ylva är gift med Ove och de
har två döttrar och sex barnbarn.
Familjen satte ner sina bopålar i
Viken 1967 och det har de aldrig
ångrat. En fantastisk plats att bo
på tycker de.

2. – Tidigt i livet bestämde jag mig för att ”när
jag blir äldre och barnen är stora, då ska jag
engagera mig i kyrkan.” Jag har sjungit i olika
körer och varit en del av kyrkans värld under
större delen av mitt liv men det var inte förrän efter pensionen som tiden kom för mig för
att engagera mig ytterligare. 2007 valdes jag in i
kyrkorådet, som det hette då, och jag fick del av
en värld som kändes så intressant! Jag sög i mig
allt!
Sedan har åren rullat på och ju mer jag kommer in i verksamheten och får ta del av församlingsbornas förväntningar, desto intressantare
blir det!
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FOTO: Lena ståleker

Succé för årets fotbollsskola
Totalt 190 barn i åldern 5-12 år hade anmält sig till
fotbollsskolan i augusti. För många har det blivit
en tradition att träffa kompisarna på Vikvalla veckan innan skolstart.
Runt 60 ungdomsledare i tonåren tog väl hand
om sina adepter och lärde ut allt från passningsteknik till hur man är en bra lagkompis. Veckan
avslutades på lördagen med en intern fotbollscup à la Champions League med blandade lag och
många föräldrar i publiken.

FOTO: Lena ståleker

Under fem härliga augustidagar samlades ett par hundra
barn och ungdomar på Vikvalla. Den 26:e upplagan av
Vikens IK:s fotbollsskola blev
en succé med deltagarrekord
och uppskattat besök av
kändisarna Jordan Larsson
och Philip Warren Gertsson.

– Med fotbollsskolan skapar vi ett kitt i föreningen över både generations- och könsgränser. Genom
att barnen och ungdomarna lär känna nya kompisar
här, så hoppas vi också att det bidrar till den goda
stämningen på Vikenskolan och i byn, säger ordförande Lars Tindberg.
Förutom spelteknik och roliga matcher så bjöds
deltagarna på en rad spännande happenings under
veckan: Jordan Larsson från HIF kom på besök och
fick skriva autografer för glatta livet. Philip Warren
Gertsson visade varför han är en av världens skickligaste fotbollsfreestylare och
han lärde dessutom ut trix till de imponerade barnen.
– Det blir såklart mycket boll dessa dagar, men på schemat stod även hjärtlungräddning, fysträning, kostrådgivning
och yoga. Och för andra året i rad hade vi
ett konstprojekt i samarbete med Victoria
Curling Ericsson. Resultatet blev en installation i alla regnbågens färger som snart
kommer upp vid A-plan, berättar Lars.
Det är Vikens IK:s Förälder & Supporterklubb som planerar och genomför fotbollsskolan. Nästa år hålls fotbollsskolan i
vecka 32. Välkommen!

Bilträffssuccé

Under sommarhalvåret bjuder Viken på mer än sol,
bad och segling. Ögonstenar i form av klassiska bilar (och motorcyklar) av alla de slag lockar besökare
från när och fjärran till vår hamn. Tonvikten ligger
förstås på klassiker med spännande bredd av både
amerikanska dollargrin, engelska sportbilar och ettriga italienare mm. Därtill stolta ägare som bjuder på
berättelser kryddade med bensindoftande nostalgi.

Lena Ståleker

www.hanefred.se
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text och foto: olof engvall

Ett litet personligt showroom med inredningar för kök, bad och
förvaring från Lidhults. Här får du personlig service från inspiration
till installation med stort engagemang och gedigen kunskap.

Bygatan 3, Viken
042-34 45 00
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Har du Vikenkoll?

foto: olof engvall

Vikenkoll är en grupp på Facebook som byaluren skrev om i
nummer 41 av Byaluren.

Hoppborgen som
lockade många
besökare under
invigningsdagen
sköttes av Emmeli
och Therese.
Therese är med på
bilden till vänster.

Axel Torle – 15 år

Ja det har jag, sedan ett år.
Vad tycker du om Vikenkoll?
Jag tycker det är jättebra att
kunna läsa vad som händer i
byn och att kunna ställa frågor
och ta reda på saker på Vikenkoll. Om man exempelvis tappar något i byn, som ett busskort
eller plånbok eller så, är det ju
grymt bra att kunna höra om
någon hittat grejerna.
Jag gillar Vikenkoll.

PARET BAKOM
satsningen…
Fasaden hälsar dig välkommen till en riktig butik.

Alla såg säkert att Tempobutiken invigdes en fredag
i början av oktober. Men
hur går det för dem?
Byaluren frågar Susanne
Brandström och Martin
Levin, paret bakom Tempos
satsning på en ny komplett
livsmedelsbutik i byn.

Vad är skillnaden mot tidigare butiker här?
– Den stora skillnaden är att vi nu driver en fullsortimentsbutik. Vi fokuserar på att hålla en så hög
servicegrad som möjligt och att se till att kunderna
både kan kompletterings- och veckohandla i Vikens
Centrum.

Byaluren besökte dem, några veckor senare för att
få veta mer om den stora satsningen.
Hur kom det sig att ni satsade på en matbutik?
– Vi har länge velat starta och driva något eget
tillsammans. I och med att Martin har arbetat mycket med försäljning och jag själv alltid arbetat inom
livsmedelshandeln, och även varit butikschef, så föll
valet naturligt på verksamhet i en matbutik, svarar
Susanne.
Hur har nybyggnationen fungerat?
– Nybyggnationen har gjorts i etapper under ca
sex månader. Det har givetvis varit arbetsamt att
flytta hela verksamheten vartefter etapperna inletts,
men med resultatet som vi ser nu, så har det varit
värt allt slit, kompletterar Martin.

Språkkurser

Bra sommar
på Paul Jönska

Hur har responsen från Vikenborna varit?
– Vi har, redan från början, blivit mycket positivt
bemötta av Vikenborna, och känner att vi redan nu
börjar få en bra och lojal kundkrets, avslutar de.

Sommaren var i år varm och skön. Vädret gjorde att vi
fick många besökare. Sensommarvärmen förlängde och
förskönade säsongen i trädgården.

Byaluren tackar för intervjun i den nya butiken och
önskar Martin Levin och Susanne Brandström en
framgångsrik fortsättning för verksamheten.

Den välbesökta Trädgårdsrundan inledde som vanligt säsongen. Kaffe och hembakt var särskilt omtyckt. Likaså ”Kafferepet” för äldre som var mycket
uppskattat. I början av juli deltog vi i den nationella
rundan ”Tusen trädgårdar”.

Clasgöran Strömgren

GLÄDJE OCH GEMENSKAP
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Välbesökta arrangemang
Efter en mulen morgon, klarnade det upp
och årets våffeldag blev välbesökt. Säsongen
avslutades med Kulturarvsdag en höstdag i
september.
I trädgården på Paul Jönska gården finns
numera ett antal bikupor. Bina har i år varit
flitiga och ”årets skörd” kommer att finnas till
försäljning på julmarknaden.

Julmarknad
som vanligt!

foto: paul jönska arkiv

• Engelska • Italienska • Spanska • Tyska
VIKENS HEMGÅRD
Anmäl dig i dag på
www.medborgarskolan.se/
hoganas
Tel 075-241 68 50

Trädgården är alltid öppen. På söndagarna
under sommaren visas boningshuset på Paul
Jönska gården. Tillströmningen av grupper
på bokade tider har varit god. Elever från
skolorna i Viken har också besökt gården.

Till Paul Jönska gårdens julmarknad den 3
december är alla hjärtligt välkomna. Den pågår som vanligt mellan klockan 13 och 15.
Ann-Britt Strufve
Ett sådant vackert juleträd vi har på Paul Jönska gården.
Bilden tagen vid julmarknaden 2008.

Lotta Lindman – 48 år

Ja.

Vad tycker du om Vikenkoll?
Rätt så bra. Man får information som är aktuell, i en by man
bor i, från engagerande bybor
Har du själv lagt ut nåt’?
Aldrig.

foto: olof engvall

Martin Levin och Susanne Brandström bland frukt och grönsaker i sin nyöppnade butik.

foto: olof engvall

Har du själv lagt ut nåt’?
Nej det har jag inte gjort.

Adam Nydahl – 15 år

Yes, det har jag haft ett tag.
Vad tycker du om Vikenkoll?
Jag tycker att det kan vara lite
gnälligt med folk som klagar på
saker. Exempelvis om ungdomar
cyklar fel eller andra saker som
stör typ. Finns ju alltid de som
ska klaga på andra. Ibland är
det lite som underhållning.
Har du själv lagt ut nåt’?
Nej det har jag inte gjort.
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FOTOn:pernilla ringström

Ann Nilsson visar
Annika Steinert
– en av Vikens 1749
låntagare – hur hon
gör för att komma
in när biblioteket
är stängt.

NYA DIKNINGAR I BRÄNNAN
Nu kan du besöka Vikens bibliotek även när biblioteket är obemannat. Den 30 september utökade biblioteket sin service genom att lansera meröppet. Det
innebär att du kan låna, lämna tillbaka och läsa tidningar och tidskrifter på tider när det inte finns personal på plats.
Förutom ordinarie öppettider kan du som är fyllda 18 år och har registrerat dig som meröppet-låntagare besöka biblioteket fram till klockan 22.00 alla
dagar.
På premiärdagen tog 17 personer tillfället i akt
och registrerade sig, medan bibliotekarierna Ann
Nilsson och Anna Wingårdh bjöd på dryck och tilltugg. När denna tidning trycks har 56 personer blivit
meröppet-låntagare på Vikens bibliotek.
Bli det du också!
Pernilla Ringström

Vikenfesten förnyar sig!
Målsättningen är en större och ”bredare” marknad
och fler spännande aktiviteter under lördagen.
Det fortsätter med en festkväll och artist med lokal prägel,
Vi hoppas att hamnens alla krögare kommer att vara med.
Inget är spikat men vi lovar att det kommer att bli ett nytt
spännande koncept för Vikenfesten nästa år.
Kontakta Lennie eller Kit på Scratch reklambyra
om ditt företag eller din förening vill vara med!
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Vi frågar ut Kjell Andresson om arbetet
Kjell Andersson bor på Brännans Byaväg och är både syssloman och ordförande i föreningen. Kjell har
jobbat nära NCC som utfört entreprenaden under våren och dagligen följt
arbetet.
Är du nöjd med arbetet?
– Ja, i det stora hela har det fungerat bra. Lite justeringar skall göras senare i höst.

foton: christer johansson

Låna
(nästan)
när du
vill

ken som har sitt utlopp i havet mellan Viken och
Lerberget. En del gamla diken har grävts igen och
de nya grävts raka för att klara större flöden.
Fastighetsägarna på Brännans Byaväg och på Rågången har bildat en förening för att sköta underhållet av diket och Höganäs kommun tar del av
ansvaret för underhållet.

Klarar vi av häftiga regn och allt
vatten?
– Ja det är vad vi alla hoppas på.
Man har också utjämningsmagasin på
flera ställen i Viken för att samla upp
vatten då det är riklig nederbörd.
Sedan mitten av 1700
talet har bönderna norr
om Viken försökt att dika
ut sankmarken Brännan
för att kunna anlägga ny
åkermark. Långt tillbaka i
tiden fanns det flera insjöar
nordöst om Viken. De som
bodde i Viken på 1950-60talet kan vittna om att det
fanns mycket vatten på
åkrarna och att man åkte
skridskor på vintrarna t ex.
på Norra Hage i Viken.
Nu är hela området norr
om Viken dränerat och
vattnet leds bort i både
kanaler och rörlagda diken.

I områdena öster om Brännan leds vattnet bort i rör
till Skälderviken och väster om Brännan leds vattnet
ner till Öresund via dessa diken.
1749 började några bönder gräva ett dike genom
Litorinavallen för att avvattna marken på Brännan.
På den tiden, enligt Carl Von Linné, var det enklare att segla förbi Viken än att ta sig fram på de dåliga vägarna i Kullabygden.
I mitten av 1800-talet dikades den så kallade
Brännesgropen ut mot Öresund. Då blev det mindre
vatten i Svinabäcken som hade sitt utlopp vid fyrans
green på golfbanan. Detta vållade stundtals problem
för vattenkvarnen i Svanebäck. Ibland var flödena så
stora att delar av golfbanan täcktes av vatten. Man
fick helt enkelt ta båten för att komma ner till havet.
Under 1930-talet, i takt med ny bebyggelse i Svanebäck, så kom det till nya dagvattenutsläpp bland
annat vid Golfbanegränd som tog över det mesta av
vattnet från Svinabäcken.
Nytt under våren och försommaren
Nu har kommunen genomfört nya breddningar av
befintliga diken vid Prästavägen och grävt helt nya
diken på Brännan. Det skall avlasta dagvattnet från
Viken östra. Man har också kopplat på befintliga di-

Påverkas djur- och fågellivet på Brännan?
– Någon fisk fanns inte i dikena och fåglarna har
återvänt efter att de nya dikena var klara.
Brännans Byaväg är en populär cykelväg för
alla barn och ungdomar. Borde man ha skyddsstängsel där man passerar över diket?
– Vägen är bred och dikningen är byggd och
konstruerad på ett betryggade sätt. Däremot påpekade vi att man, vid P-platsen på Höganäsvägen ner
mot havet, borde lägga upp en stenbarriär för att
förhindra att någon kör ner i diket. Det är nu gjort.
Vilket typ av underhåll måste man göra för att
inte dikena skall växa igen?
– Föreningen måste se till att dikena hålls rena
och att gräset klipps så att dikena inte gror igen.
Nästa stora grävningsjobb kommer att ske längs med
nya 111:an mellan Vikvalla och Lergbergsrondellen
där det skall grävas helt nya avlopps- och spillvattenledningar. Dessa ledningar måste vara på plats
innan man kan börja bebygga området Viken södra.
Christer Johansson
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Hej alla Vikenbor
Under det gångna halvåret har många utbyggnadsplaner varit till samråd. Störst
uppmärksamhet fick ”Potatisåkern”, där
det planerades tre lägenhetskomplex om
fyra våningar längs Helsingborgsvägen,
som en mur, med ca 60 entypshus bakom,
dvs österut. Det föranledde åter protestlistor där 1800 Vikenbor skrev på. Planen
drogs tillbaka.
Söder om Karlsfältsvägen längs väg
111 planeras både för bostäder och småföretag. Vikenborna var helt eniga om att
korsningen med väg 111 är farlig i sin nuvarande utformning och inte tål mer trafik.
Den bör byggas om till rondell innan ytterligare bostäder eller verksamheter tillåts.
VKB påpekar vikten av att inte förvandla
”Skånes bäst bevarade kustsamhälle”, enligt Länsstyrelsen, till ett förortssamhälle
med hus högre än 2,5 våningar.
Kommunen ville också ha synpunkter på Översiktsplan 2030. Skolfrågan är
på väg mot ett nybygge och trafiksituationen runt skolan har rönt stor uppmärksamhet men nu är detaljplanen, där det ges
utrymme för att bygga ihop Poppelvägen
med såväl Bokvägen som Hyllevägen och
Björkvägen, klar.
Kollektivtrafiken anser vi fungerar utmärkt med bussar, det är lätt att ändra
rutter och tidtabell, och bara att spårväg
nämns, vittnar om dåligt ansvar mot skattebetalarnas pengar. Tillgången till Vårdcentral kan bli svår om Vikens nuvarande
allmänläkare inte får någon ersättare. Då
borde Vikenborna hänvisas till VC Delfinen och inte till Sjöcrona. Det passar bättre
med bussarna.
Det är säkert många som noterat att
bussfilen är tillbaka i den södra rondellen.
VKB försöker få Trafikverket, Länsstyrelsen och Skånetrafiken att komma och syna
platsen för att komma till insikt om att en
bussfil här kan motverka sitt syfte vid högtrafik. Samma sak gäller på väg 111 efter
Allerumspåfarten.
Det som inte kommit fram är att ”Boviera” planerar en anläggning i Viken. Då
är vi åter vid ett för stort bostadskomplex,
som passar bättre i Höganäs, längs väg 112
eller vid ICA Kvantum.

Brygg/Badhytt:

Stiftelserepresentanter
Skeppargården: Ann-Britt Strufve

Vid mitten av september genomfördes
en Byavandring med Peter Kovács, Ulf
Mohlin och ett flertal tjänstemän. Viken representerades av VKB och Vikens hamnförening. Ett utförligt protokoll finns på VKB:s
hemsida.
Valborg blev även i år gynnat av fint
väder, många besökare och skön sång av
Kammarkören. Nationaldagen blev enligt
beslut på årsmötet inte firad i Vikens hamn
i år pga samtidigt stort festprogram i Höganäs. Vikenfesten stördes av regnskurar och
publiken svek Partyfabriken på kvällen.
Nästa år tänker vi ordna festen med enbart lokala entreprenörer och erbjuda krögarna runt hamnen att ta mer aktiv del i
arrangemanget.
VKB tecknade i april nytt ramavtal för
sina medlemmar med Öresundskraft. Det
gäller 2017-19. För några veckor sedan fick
alla som har det pågående avtalet ett erbjudande om förlängning tre år. Villkor är att
medlemsavgiften, 600 kr för de tre åren, är
betald senast 30 november.
Avtalet är bindande och dess fördel är
att Öresundskraft bevakar marknaden och
ger oss ett stabilt pris. Konkurrenter kan erbjuda avtal med rörligt pris, men då måste
man själv hålla reda på marknadsutvecklingen. Avtalet kan tecknas när som helst
under perioden, om man har andra avtal
som löper ut.
Se detaljer på VKB:s hemsida.
Sommaren har varit ovanligt lång, så en
del bryggor har fått ligga kvar en månad
längre än vanligt.
Renoveringsarbetet i hamnen har satt
igång och om planerna håller skall även
ombyggnaden av Hamnplan vara klar innan
båtarna sätts tillbaka i sjön.
Än en gång, glöm inte medlemsavgiften
om ni vill teckna Öresundskrafts treårsavtal.
600 kr till Bg5705-4108, ange namn och
adress, vi har redan inbetalningar utan avsändare.
Vi går nu mot mörkare tider och jag vädjar till alla, använd reflexer och cykellysen,
många gator är mörka och trånga, så olyckan kan lätt vara framme.
Väl mött på byn
Tuve Nilsson
Ordförande
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Adj ordf. Kay Winqvist
Strandlyckevägen 33, 23 64 60

Åldermansv. 26, 23 72 38

Sophiamöllan: Robert Johansson

Torviggsgränd 8, 23 69 03

Sjöfartsmuséet: Kontakt: Jan Benke

Oxelvägen 53, 23 81 40

VKB:s KALENDER
Dag 2016 December
03
13-15 Paul Jönska Gården Julmarknad
04
13-18 Sophiamöllan Julmarknad
Julskyltning lotterier mm.
15.00 Sophiamöllan Mölletomten
Dag 2017 Februari
02
Föreläsning Björn Ranelid
16
Föreläsning Thomas Johnsson
Dag 2017 Mars
01
Föreläsning Kalle Eriksson
09
Årsmöte
15
Föreläsning Ulf Ståhle
29
Föreläsning Stig Ewaldson
Dag 2017 April
30
Valborg med bål på stranden
Dag 2017 Maj
06
Nytt nummer av Byaluren
För ytterligare detaljer besök:
www.vikensbyaforening.se

Stöd
VKB och
Byaluren
med din
medlemsavgift,
200:-.till
Bg. 5705-4108.
(Gäller ej dig som har elavtalet och därmed redan
betalt medlemsavgift.)

