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

Chefredaktör:
Olof Engvall

olof@
engvallmedia.se
Telefon: 0736 61 20 43

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

Redaktion:
Lotta Hördin

SMÅTT
&GOTT

VÄLKOMMEN SARAH

lotta.hordin@
telia.com

Mitt namn är Sarah, jag har bott i Viken
halva mitt liv, både som barn och som vuxen.
Jag jobbar som akutsjuksköterska & spenderar
fritiden med mina barn och våra djur!
Jag ser fram emot att få medverka i denna
fantastiska tidning.

Lotta Strömgren
Jönsson
lotta@
ycap.se
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Byaluren

Sarah Åkesson
sarah_julin@
yahoo.se

Som du strax märker när du bläddrar dig
fram i tidningen har vi fyllt den med aktualiteter och utvecklingsprojekt som är viktiga
för Vikenborna, vi har träffat en rad spän-

Olof Engvall

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

Pehr Frykman

Välkommen Lotta!

pehr.frykman@
telia.com

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.
Sommaren i Viken kan inte skildras
bättre än denna bild från omslaget
till Fredriks bok ”MittViken”.
•
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.

Sedan jag slutade på Helsingborgs Dagblad har
jag börjat engagera mig ideellt. Att skriva för Byaluren är ett sätt för mig att lära känna byn och
dess invånare ännu bättre. Och här finns mycket
att förmedla, många nyheter inte minst för en infödd Vikenbo som jag.”

SKYLTAR
VID GOLFBANAN
När ni promenerar
utmed golfbanan i
Viken passa på att läsa de nya skyltar som
satts upp av Svenska
Golfhistoriska Sällskapet och Kulturoch Byaföreningen.
De innehåller en hel
del spännande information om både
golfbanan och naturen på platsen.
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nande personligheter som verkligen har stories
att bjuda på, vi viker ut flera uppslag med Viken-nyttigheter och tips, gör oss fina för Vikenfesten, presenterar den nya styrelsen i VKB och
har dessutom utökat ”viken-trean” trefaldigt
på sidan 39. Tack till alla er härliga människor
som i Bylauren bjuder på era berättelser, NI är
tidningens verkliga hjältar.
Och på tal om förebilder.
Mitt i all glädje och tacksamhet över att bo
i vår lilla skyddade hörna av jorden får också
Det är min och redaktionens stora glädje att
sorgen plats. Som många med mig blev jag bekunna fylla rekordmånga sidor med Vikenstört över att Tuve Nilsson, mångårig ordföranberättelser i detta nummer. För sju år sedan
de i VKB, hastigt och alldeles för tidigt gick ur
var Byaluren 20 sidor, nu har vi nått 44! Hur- tiden, just som det nya året startat.
ra för vår formgivare Clasgöran Strömgren
För mig var Tuve en gentleman och en perför din förmåga att få ihop redaktionens alson som gjorde verklig skillnad för byn vi bor
ster till en läsbar helhet.
i. Vi minns honom för olika saker förstås. När
jag sluter ögonen ser jag den gänglige manUtöver den ogenerade glädjen över att Viken nen med hatt som med varm stämma hälsar
(och allt levande väsen i byn) nu står inför
alla välkomna till Valborgsfirandet. Eller vandglädjens och skönhetens årstid, så är jag sär- randes längs Strandlyckevägen på en av sina
skilt glad över redaktionens tillväxt!
många promenader. Jag fick nästan intrycket
Efter ett år av sökande efter nya redakatt han patrullerade byn, för att göra sig tilltionsmedlemmar och åtskilliga nej gick prop- gänglig för samtal om allt mellan himmel och
pen plötsligt ur, som genom ett trollslag
jord, till gagn för Viken.
skapades ”super-redaktionen” med åtskilliga
Han kanske är det närmast en ”borgmäsnyförvärv. På kort tid har FYRA nya kraftfulla tare” Viken haft på bra länge eller som min då
krafter valde att hoppa på det ideella arbetet femårige son sa efter ett Valborgsfirande: ”Han
med att fortsätta ge Viken en fin byatidning. där uppe på bryggan, är han kungen pappa?”
Christer, Lotta, Sarah och Lotta… ja jädrar nu
Oavsett epitet. Tack Tuve!
får gamlingarna Classe (15 år i redaktionen
och Olof 7 år) hålla i sig, för nu blir det åka
Nu hoppas jag att du finner tidningen trevlig
av på redaktionsmötena.
och värdefull. Vi ses längs havet.
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Jag älskar det! Knopparna brister, Viken brister ut i glädjefnatt och Byaluren landar i
lådan. För mig har våren kommit att bli synonym med utgivningen av Byaurens våredition. Sju år efter att jag fick frågan om att
ta över Byaluren, av den för mig evigt levande förebilden och gentlemannen Tuve Nilsson, har nu 14 Byalurar passerat genom mitt
hjärta och fyllt min kropp med strålande sol
och energi. Tack Byaluren.

EN NY GENERATION
PER I VIKEN TAR PRISER

Claes Perssons två söner Anton och Felix
går i sin fars fotspår. Felix Chili cheese och
Antons Antonios Ost & baconkorv fick båda
Gulddiplom vid chark-SM.
Känns härligt att killarna är intresserade av
Per i Viken, kommenterar Claes.

LÄSARBILD

Marianne Wesslau har skickat oss denna
fina bild där familjens hund Pepsi njuter
av vårt vackra Viken en vårkväll.

Priser/del av sida (ex. moms).
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innehållet, medan nutid och framtid ges
60% av utrymmet. Innehållet bygger främst
på redaktionsgruppens nyhetsjakt/nyhetsvärdering och läsarnas tips. Redaktionen
beslutar till fullo om innehållet i tidningen.
Byaluren har 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.

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

FOTO: marianne wesslau

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

FOTO: clasgöran Strömgren

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

Nattvandrarna är tillbaka

illustration:arkitektlaget

I vår startar nattvandringarna
i Viken på nytt.
Det är Vikenskolans föräldraförening som i samarbete med
stiftelsen Nattvandrarna.nu
drar igång detta initiativ.
Initiativet efterfrågas bland
annat av fältteamet i kommunen
som menar att deras resurser
inte på långt när räcker till
under helger och särskilt
utsatta helger.

Daniel Svanberg,
är projektledare för
skolbygget i Viken.
Gift, två barn,
boende i Ängelholm.
Intressen idrott,
fotboll HIF,
ishockey Rögle.
Har i olika roller varit
med i stora projekt i
Nordvästskåne som
Kriminalvårdshuset,
Filbornaverket och
NCC-kontoret
Bergarondellen.

Jag träffade Daniel en Lützenliknande dag i slutet av
mars. Vi sågs vid det som kommer att vara platsen för de
nya paviljongerna och den nya provisoriska parkeringsplatsen söder om skolan. Lekställningar för de yngre
barnen är på plats, parkeringen är klar för asfaltering.
Vi börjar prata kring utmaningarna för denna typ av
projekt. Daniel framhåller utmaningarna med att ha
en pågående skolverksamhet samtidigt som det sker
en omfattande byggverksamhet. Kravet på samordning är stort. De ingående aktörerna, skola, entreprenör och kommun, måste vara tydliga i krav och
förväntningar.
Ytterligare utmaningar är naturligtvis alla transporter, skolans behov att transporter till och från
kök, byggverksamhetens tillförsel av material och
bortforsling av rivningsmaterial.
De boende runt skolan kommer naturligtvis att
påverkas på olika sätt, liksom skolan. Det kan vara
just transporter, buller, vibrationer etc. Vad gäller vibrationer kommer det inte enligt Daniel att vara ett
problem i och med att inga pålningsarbeten kommer
att utföras, även om det i samband med rivning kan
kännas något. Tjänstemännen kommer att göra be-

I samband med att föräldraföreningen i våras hade en mycket välbesökt paneldebatt om droger och
drogmissbruk, passade vi på att undersöka intresset.
Och vi fick nästan 30 engagerade föräldrar som anmälde sig som nattvandrare, berättar Christina Natt
och Dag, som tillsammans med Viveka Björklund
har tagit på sig ansvaret för att organisera omstarten
av nattvandringarna.

siktningar på kringliggande hus för att säkerställa att
bygget inte har negativ inverkan på husen.
Det vi ser nu är den efterlängtade starten. Hela
norra sidan mot Prästavägen kommer att tas i anspråk för bygget och den södra för tillfällig parkering och lekytor. Arbetet utförs av en upphandlad
markentreprenör.
Upphandling av entrepenaden är på gång
Den stora entreprenaden är ute på upphandling.
Den 23 april var anbuden inne och nu sker presentationer av de olika anbudsgivarna och val av slutgiltig entreprenör ska göras under maj månad.
Förväntad byggstart kommer att vara efter skolans
avslutning i mitten på juni. Detta naturligtvis under
förutsättning att inga överklagande görs.
Det som Vikenborna kommer att se fram till jul
är rivningen av matsalen och schaktningen av den
norra delen, gamla parkeringen, för att lägga grundstommen till etapp 1. Framemot jul kommer skelettet
vara uppe. Parallellt kommer de nya paviljongerna
att sättas på plats för att vara på plats innan terminsstart ht-2017. Under jullovet rivs Decimalen, byggnaden österut.
– Allt går enligt plan, säger Daniel. Det som stört
hittills är överklagandet av upphandlingen av paviljongerna men Daniel tror att det löser sig under
april månad. Vidare har detaljplanen inte vunnit laga
kraft men även det förväntas vara löst under april.
Att inte bygglovet är klart är en potentiell risk.
Men planen att hela skolan ska vara klar för eleverna VT-2021 är fast. Inflyttning i nya lokaler kommer
naturligtvis att ske allt eftersom byggnaderna blir färdiga.
Budgeten för skolan är nu klubbad till 300 MSEK.
Under maj kommer kommunen att gå ut med information till de kringboende om planer för byggnationen, vägar etc.
Pehr Frykman
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Vi planerar att börja vandra under maj månad.
Tanken är att det ska ske under mycket frivilliga former. Vi kommer att starta en facebookgrup. Där kan
man anmäla sig och samordna aktiviteten. Då kommer vi smidigt i kontakt med Vikenborna och det
blir enkelt för alla att anmäla sitt intresse. Vi hoppas
att många föräldrar och andra ska kunna tänka sig
att göra en insats.
Nattvandringarna dras igång med stöd av Stiftelsen Nattvandring.nu som är en politiskt och religiöst
obunden stiftelse som arbetar för att utveckla, stödja
och främja nattvandring i landet. Målet är att värna
om ungdomars bästa på ungdomars egna villkor och
därigenom skapa förtroende och dialog som annars
inte är möjlig.
Syftet med nattvandringarna är att göra miljön
tryggare för våra ungdomar genom att fler vuxna
rör sig ute på kvällarna. Då vuxna är närvarande på
byn under de tider då många ungdomar rör sig ute
bidrar det till att öka säkerheten och tryggheten för
alla. Vi ska inte agera poliser, ordningsmän, socialar-

Daniel Svanberg pekar ut platsen för de nya paviljongerna.

betare – utan helt enkelt vara vuxna medmänniskor,
fortsätter Viveka. Som nattvandrare är man ute bland
ungdomarna för att skapa förtroende och trygghet,
och för att hjälpa till om det behövs. Det kan handla om att låna ut mobilen, medla, plåstra om eller
bara lyssna. Genom att bygga jämbördiga relationer
till ungdomarna får vi en helt annan insikt och förståelse för deras situation. Detta samspel skapar förutsättningar för att minska bruket av alkohol och
droger och därigenom möjliggöra en tryggare by för
oss alla. Vikens ungdomar skall känna att vuxna bryr sig om hur de har det!
När mer detaljer finns kommer informationen i
första hand skickas via mail till dem som anmält sitt
intresse att delta. Därutöver kommer information
läggas upp på Fronter som är Vikenskolans plattform. Via Vikenkoll kommer information läggas ut
om när Nattvandrarna i Vikens facebookgrupp finns
uppe och på denna kommer sedan löpande läggas
ut aktuell information.
Om någon vill anmäla sitt intresse
För att delta i nattvandringarna går det bra att kontakta Christina (christina.nattochdag@gmail.com) eller Viveka (viveka.bjorklund@telia.com).
Vi hoppas på stort intresse från Vikenborna, avslutar Christina.
Så, låt oss ses på nattvandringar i byn i vår!
Lotta Strömgren Jönsson

Traditionen med toleransresa bryts

Traditionen att skolans
elever i årskurs 9 besöker koncentrationslägret
Auschwitz ser för läsåret
2017/2018 ut att brytas.

Efter 15 år av årliga resor i syfte att öka toleransen i
samhället, minnas och uppleva det som skedde under
andra världskriget, har nu skolledningen meddelat att
årets nior inte kommer att åka.
I ett meddelande på Fronter, skolans kommunikationsplattform, meddelar rektor detta.
Skälet för beslutet är att skolans budget inte är i
balans. Därutöver har kommunledningen förvarnat
om besparingar på 3–4% för Utbildningsförvaltningen för kommande verksamhetsår.
Resorna har varit mycket uppskattade och givande för ungdomarna i flera avseenden och har
stöttats såväl med bidrag från kyrkan som egna insamlingar av pengar.

Vad Byaluren har hört så kommer andra skolor i
kommunen att prioritera resan.
Bland föräldrar till berörda elever utreds nu möjligheten att istället företa resan som klassresa.
I det fallet utanför undervisningstid och utan att
lärare är med på resan. Istället ska föräldrar delta
på resan men förberedande arbete och uppföljande
aktiviteter efter hemkomsten kan utföras på skoltid. Om du som förälder har intresse av denna fråga uppmanas du att kontakta klassombuden i dina
barns klass.
Pehr Frykman
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Parken vid VikensRy

Vi är många som sett den växa fram
under våren, men hur kommer det att bli?
Byaluren kontaktade Viktoria Enoksson,

illustration: höganäs kommun

landskapsarkitekt på kommunen och fick
denna översikt och kommentar som svar.
Vi kan väl konstatera att det ser mycket
lovande ut, och att det är ett stort område!

Den markerade ytan i Vikens Ry ovan är det område som visas i
skissen till vänster.

Anläggningsarbetet är
uppdelat i etapper och
visionen är att anlägga
den sista etappen år 2019.
Sen kommer det att ta ett
tag innan parkens olika
karaktärer växt fram.

Det här är visionen för
parkens olika områden

Som en motpol till trädgårdarnas
klippta gräsmattor finns här olika
sorters biotoper, både öppna, slutna
och halvöppna. Det finns två huvudentréer,
en i söder (1) samt en i nordväst (2).
Parkens södra del kommer att länkas samman till stråket som leder från södra Viken och
Vikvalla fotbollsplan. Den södra entrén (1) leder besökare från
söder till en kvadratisk öppen samlingsplats vars uttryck följer det
historiska landskapets gamla åkerlappar. Vägen leder besökaren
vidare till Bokskogen (3) där vitsippor har planterats in. Väster
om bokskogen finns de fuktigare partierna där Fuktängen, Sumpskogen och Dammen är placerade (4). Vid Dammen kommer
bland annat kabbeleka och gul svärdslilja att finnas.
Norr om detta område ligger Lekplatsen (5). Här blandas traditionella lekredskap med vegetation och området delas in i olika
rum som ökar lekens rörelser och där platser för lugn och ro men
även vilda aktiviteter finns.
I anslutning till Lekplatsen finns en grillplats. Vid grillplatsen
samlas skolklasser eller andra grupper för en bit mat. Den öppna

ytan ger lärare god översikt samtidigt som leken kan
ske intill grillplatsen i de små dungarna.
Väster om lekplatsen finns Bollplanen (6) med
klippt gräsmatta. Hassellunden (7) bildar små rum som möbleras med ett blommande fältskikt. Här är det tillåtet att bryta
kvistar för att bygga kojor och att plocka nötter på hösten.
Vid Höjden (8) finns det möjlighet att på vintern utnyttja Pulkabacken (8). I Ädellövskogen (9) har det planterats bland annat
ek, lind, lönn och avenboksträd. Runt foten av den högsta kullen är
vegetationen som tätast och här finns det Blommande söderbrynet
(10) med vildkörsbär, päron, vildapel, hagtorn och oxel.
På Ängen (11) vajar vid midsommartid blommande blåklockor
och prästkragar. Denna del är en öppen del som ger sikt över ett
av fälten och relaterar till historien med åkerbruk. I Fruktlunden
(12) kan man plocka äpplen, päron och plommon. På den stora
öppna Gräsytan (13) kikar lökar upp och hälsar våren välkommen. Pilallén (14) leder besökarna in i parken med sina skånska
hamlade lindar.
Clasgöran Strömgren
rapportör

På tal om parker

Vi har ju redan tidigare små parker i Viken. En heter Vikhagaparken och
ligger norr om den nya anläggningen Lisas Trädgård.
Det finns många bybor som engagerar sig i vår fina by på olika
sätt. Bland annat en som lägger mycket tid och privata pengar för
att hålla i ordning, sätta lökar, fixa uteplatser, kaffeservering mm
i Vikhagaparken. Men det finns ett problem.
Hundägare använder parken för sina promenader – utan att
plocka upp efter sig!
Andra hundägare vill tyvärr inte gå där och njuta med sina
hundar, då hundar så gärna nosar upp äckliga bajshögar som inte
plockats upp. Flera dagis vill inte heller gå dit för allt bajs och
samma sak gäller säkert många andra.
Vi ber alla om skärpning!
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Snart är renoveringen i hamn

Nye hamnmästaren
på
		
plats

Stellan Skeppargård tar emot i det gamla Lotshuset som återigen blivit hamnkontor. Sedan den förste mars arbetar han som hamnmästare i Viken, anställd
av Vikens hamnförening på en halvtidstjänst. Utslaget på ett år är det förstås
som mest att göra under sommarmånaderna, medan vintern är en lugnare tid i
hamnen.
Stellan Skeppargård är 60 år och från Höganäs där han också bor. Han
har alltid tyckt att Viken har en trevlig hamn, och han har en hel del roliga ungdomsminnen härifrån.
Under 25 år fram till år 2000 var Stellan yrkesofficer och arbetade på
F10 i Ängelholm. Där jobbade han med utbildning, brand- och räddningsfrågor.
Numera är han uppsyningsman för Sjöräddningsstationen i Höganäs.
Det innebär att han ansvarar för att de tre båtarna är i ordning och sköter undervisningen för de tolv aktiva.
En syssla som går utmärkt att kombinera med hamnmästarjobbet.

Ritning: Landskapsarkitekt Rolf Larsson/Landscape

Kursledare i navigation
För många båtägare i Viken är han också känd som kursledare i navigation. Någon egen båt har inte Stellan just nu.
Men vad gör då en hamnmästare?
– Jag ska hålla ordning i hamnen, se till att det är snyggt och propert.
Och ha koll på säkerhetsanordningarna, det ligger mig varmt om hjärtat.
Stellan berättar att räddningsstegarna ska få en bättre märkning, att
nya skyltar om regler vid förtöjning ska sättas upp.
Dessutom ska han kontrollera att gästande båtägare betalar sin avgift,
vilket idag sker via en automat i hamnen.
– Jag kan också ge dem service och tipsa om vad som finns i byn att
titta på, var de kan handla och så vidare.
Inga gästplatser i Vikens hamn
Det finns 210 båtplatser i hamnen, men inga särskilt vikta för gästande
båtar. Plats för gäster finns när ordinarie båtplatsägare meddelat att platsen tillfälligt är ledig. Här är hamnmästaren något av en spindel i nätet,
den som sitter inne med informationen. Överhuvudtaget ska han ha koll
på det som händer i hamnen.
Och Stellan ser fram emot en båtsäsong med mycket snack med alla.

Den norra hamnplanen, vid Sjöfartsmuseet, ingick i de första renoveringsplanerna. Men den lämnas nu oförändrad.
Området mellan restaurangerna Hamnplan 9 och Barbord får ett nytt utseende.

En förbättrad kaj men
inga fler träd och ingen
boulebana. Ungefär lika
många parkeringsplatser
och fortsatt öppet för
biltrafik.
Nu pågår ombyggnaden
av hamnplanen i Viken.

Allt detta blev klart i april.
– Vi är definitivt nöjda och hela kajrenoveringen har
skötts på ett föredömligt sätt, säger Anders Larsson,
styrelseledamot i hamnföreningen.
Betydligt mer av diskussion har det varit kring själva utformningen av hamnplanen. Den främsta stötestenen var huruvida det ska vara tillåtet att köra bil på
området mellan kajen och gräsmattan.
Teknik- och fastighetschefen i Höganäs kommun,
Margareta Engkvist Björkenhall, sticker inte under stol
med att kommunen gärna hade sett att området blivit
bilfritt. – Men hamnföreningen äger den frågan, säger
hon. Anders Larsson tycker att frågan är mer komplicerad än så. Berörda fastighetsägare och rörelseidkare
har varit kritiska till en avstängning.
– Och vi vill ha en god stämning i hamnen. Tillsammans förordar vi en enkelriktning i stället, men
det har inte kommunen gått med på.
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En enkelriktning berör gatan öster om trädraden och
den har kommunen ansvaret för. – Nu behåller vi dagens funktioner och så får vi se hur det blir när planen är ombyggd. Vi får kanske mäta trafikflödet,
säger Margareta Engkvist Björkenhall.
Anders Larsson är inne på samma linje: – Vi får avvakta och se. Men vi kommer nog tillbaka nästa år
med en ny begäran om enkelriktning.
Nu blir det alltså öppet för trafik som vanligt. Men
kajpromenaden smalnas av, och det blir endast tolv
meter mellan gräsmatta och kaj, att jämföra med tidigare arton meter.
Området mellan Hamnplan 9 och Barbord beläggs
med två olika sorters smågatsten. Pollare och förtöjningsringar blir kvar. En ny parkeringsplats anläggs
norr om gräsmattan. Den kommer att rymma 21 platser. Parkeringsplatserna längs med kajen försvinner.
Men det kommer framöver att anläggas fler parkeringsplatser på båtuppställningsplatsen.
Det blir inte ytterligare en trädrad, som föreslogs
från början. De oxelträd som finns står ensamma
kvar. Också boulebanan är struken.
Nya belysningsstolpar sätts upp. Och det ska bli
sittplatser som inspirerats av fiskarnas sumpar. Möbler och annan försköning ligger utanför budget. Totalt
kommer kajrenovering och hamnplansombyggnad att
kosta cirka 6,5 miljoner kronor.
Och så till den stora frågan: När blir det klart?
Till midsommar var det besked som kommunen först
gav. Nu talar man om början av juli.
– Vi hade gärna sett att man väntat med hamnplanen till efter sommaren, säger Anders Larsson, som
befarar att det kan bli en rörig inledning på årets turist- och båtsäsong.
Återstår att se vem som får rätt. Hur som helst är
ombyggnaden av hamnplanen nu i full gång.
Lotta Hördin

Hamnmästaren är på plats. Sommaren kan komma.

Lotta Hördin

	
  

Vikens hamnförening, som arrenderar och sköter Vikens hamn, vände sig för ett antal år sedan till hamnens ägare, Höganäs kommun, och önskade sig en
renovering och ombyggnad av hamnplanen.
Den ritning som togs fram av landskapsarkitekten
Rolf Larsson har sedan dess reviderats en del. Dessutom kom en kajrenovering emellan.
Det visade sig nämligen att kajkonstruktionen var i
så dåligt skick att en renovering av hamnplanen utan
att först göra något åt grunden hade varit att kasta de
pengarna i sjön.
I oktober förra året satte kajrenoveringen i gång.
Det har slagits ned stålbalkar längs hela kajen. Dessa
bultades fast i den gamla grundkonstruktionen.
I mellanrummet som uppstod har det lagts grus,
och sedan har det gjutits ny kajbit ovanpå. Utanpå
det har satts en så kallad kjol av havsimpregnerat trä.
En främst estetiskt tilltalande lösning, och ett visst
skydd för båtarna som ligger vid kaj.
Kajen, som i och med ombyggnaden nu skjuter ytterligare cirka 60 centimeter ut i hamnbassängen, har
försetts med nya ljusförsedda vatten- och elposter.
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Foto: vikens arkiv

Badortsliv förr och nu

Övre bilden visar stora Strandpaviljongen och det som kallades Havsbadet.
Bilden till höger badstranden norr om piren på 40-talet.

Mycket har hänt på de
drygt hundra år som gått
sedan de första sommargästerna upptäckte Viken.
Följ med tillbaka till
början av förra seklet när
badgästerna verkligen
satte sin prägel på sommarlivet i Viken.
På nästa uppslag möter
du sångaren och kompositören Bo Maniette från
Göteborg som tillbringade
alla sina barndomssomrar
här och som fortfarande
kommer hit några veckor
om året.

Badgästerna kom som en räddning
Vid förra sekelskiftet var Vikens storhetstid inom se- bostäder. Även i ett en gång så burget kaptenshem
gelsjöfarten över. Sillen hade vandrat sin väg och fis- som den Paul Jönska gården började mor i huset,
ket ändrade karaktär. Julstormen 1902 slog dessutom Hilda Jönsson, hyra ut till sommargäster.
sönder många båtar.
På 1920-talet kunde badgästerna få betala 1,50
till 2 kronor per person och dag för ett rum hos i en
Då kom sommargästerna som en räddning
privatperson. Då ingick trädgård och el.
Bland de välbärgade och den tidens kändisar haDet här var också inledningen på hotellens och
de det i slutet av 1800-talet blivit modernt att under
sommarrestaurangernas storhetstid i Viken.
sommaren resa till kusten för att andas frisk luft, baBadgästerna bodde hos privatpersoner men åt ofda i havet, vila upp sig och inte minst umgås.
tast alla sina måltider på hotellen.
Mölle gjorde sig känt som den tidens syndiga
näste när män och kvinnor började bada tillsamMånga hotell i Viken
mans. Till Mölle gick det tåg och dit hittade danskar I Viken fanns hotell som Möllegården, en tidigaoch tyskar. Turismen blomstrade och spred sig till
re bondgård, och Vikens hotell. Strandrestaurangandra små kustbyar, som Viken.
en och sedermera Vikens havsbad blev också stora
Detta gav befolkningen i fiskelägena nya möjligdragplåster för sommargästerna.
heter att tjäna pengar.
1925 skrev Vikens hotell i en reklambroschyr att
Hotellrummen räckte inte till så sommargästerViken var ”känt som en av de mest idealiska somna hyrde in sig hos privatpersoner. I Viken blev det
mar- och rekreationsplatserna i Sverige” och att det
vanligt att invånarna själva flyttade ner i källare, upp utmärkande för byn var ”den utpräglade snygghet
och renlighet, som överallt råder i hemmen och i de
på vindar eller ut i gårdshusen för att hyra ut sina
trevliga trädgårdarna”.
Det lockades vidare med stränder ”av den finaste
vita sand” och ”härliga sol- och luftbad”. Viken såldes in som ett barnvänligare alternativ än Mölle och
Arild med sina klippor.
Och så framhölls de fina cykelvägarna för utflykter och möjligheterna till dans, segling, fiske och
båtturer.
Att Viken fick en golfbana just vid den här tiden,
i början av 1920-talet, ökade attraktionskraften. Precis som tennisbanorna som anlades vid ungefär samma tid och låg på tomten där Vikhaga ligger idag.

Badgäster på 1930-talet njuter av den härliga stranden vid havsbadet.
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Mycket kändisar i byn
Vid den här tiden var det kändistätt i Viken med besökare som skådespelarna Gösta Ekman den äldre,
Inga Tidblad, Håkan Westergren, Gerda Lundequist
och Tollie Zellman för att nämna några. Senare kom
celebriteter som Sigge Fürst och Carl-Gustaf Lindstedt. Skådespelarna skänkte stjärnglans åt de övriga
sommargästernas Vikenvistelse.
När den här typen av badortsliv kulminerade i vår
by under 1920- och 30-talen hade Viken cirka 900 bofasta. Badgästerna var så många att befolkningen under sommarmånaderna nästan fördubblades.
På hotellen var det bråda tider. Den 15 juli 1929
hade enbart Vikens hotell 415 inskrivna matgäster.
Då gällde det att alla höll serveringstiderna för att
schemat skulle klaffa.
För det var mycket mat som serverades under en
dag. Och bara det att hålla livsmedel och drycker
kylda var ett kapitel för sig. Kalla vintrar kunde man
såga upp is från märgelgravar på landet. Is som sedan lagrades i ett särskilt hus där blocken varvades
med sågspån för att inte smälta. Isfria vintrar fick
isen importeras från Norge.
Det ingick mycket i helpensionen
Helpensionen på Vikens hotell kostade vid den här
tiden fyra kronor per person och dag. Då ingick frukost, serverad mellan klockan 9 och 11, lunch mellan klockan 13 och 15 och middag mellan 17-20.
Frukosten bestod av ett litet smörgåsbord, gröt,
ägg, kaffe, te och choklad. Lunchen var ett stort
smörgåsbord, varmrätt, dessert och kaffe.
Till middagen vankades den tidens traditionella förrätt SOS, det vill säga smör, ost och sill. Sedan
serverades grönsallad, soppa, fisk eller kött, dessert
och kaffe. Söndagsmiddagarna var extra fina och då
kunde det vankas champinjon- eller sparrissoppa,
kokt halmstadslax och hemgjord gräddglass.
Strandpaviljongerna var en attraktion
Vikens hotell hade en Strandpaviljong där sommargästerna kunde dricka kaffe, dansa och roa sig. Den
mindre paviljongen revs 1928. 1924 uppfördes Vikens Havsbads stora paviljong med plats för 500
gäster.
Hotellet arrenderade också strandängen ända

fram till golfbanan. Som mest fanns det 85 badhytter
där. Badgästerna kunder hyra dessa för att ha plats
för sina badkläder. Framför hytterna grävdes hålor
som fungerade som vindskydd under solbaden. Servitriser kom med kaffekorgar till badgästerna, brödet
bakades i ett bageri som fanns i Vikens havsbad.
Badhytterna monterades ned på hösten och lades till
förvaring längre upp på heden.
Möllegården hade sina badhytter vid stranden
strax norr om hamnpiren,
som länge var en populär
badplats.
Så småningom förändrades badortslivet. Sommargäster som förälskat
sig i Viken köpte egna
hus. Behovet att äta på
hotellen minskade. 1979
stängdes Vikens hotell,
och gav plats för bostäder. Samma väg gick Möllegården och Strandrestaurangen. Vikens Havsbad
revs 1962.
Men uthyrningen i privatbostäderna fortsatte i
flera decennier. Sommargästerna lagade i större utsträckning sin egen mat, även om det så sent som
på 1960-talet fanns en daglig sommarservering i
Hemgården. Viken fick en badortsförening som
förmedlade sommarbostäder och också tog över
uthyrningen av badhytterna. Idag är det Vikens Kultur- och Byaförening som tagit över alla badhytter,
utom de 13 som ägs av privatpersoner.		
De fina vita stränderna, som hotellägaren var så
stolt över på 1920-talet, påverkades negativt av stenfisket i mitten av 1900-talet. Stora mängder sten togs
upp för att användas till hamnbyggen. Ingrepp som
ledde till sanddrift.
Många har numera skaffat eget sommarhus
Uthyrningen i privatbostäder minskade. Dagens
sommargäster har för det mesta en egen bostad att
återvända till. Ibland klagas det på att alltför många
hus bara är bebodda sommartid, att det är släckt i
många hus vintertid. Enligt statistik från 2015 fanns
det 1 856 året-runt-hus i Viken och 204 fritidshus.
Siffror som kan jämföras med Mölle som samma år
hade 389 året-runt-hus och 237 fritidshus. Och Arild
som hade 173 året-runt-hus och 217 fritidshus.
Restauranglivet i Viken kretsar inte längre enbart
kring sommargäster och turister. Men är nog så livligt ändå. Det har blivit populärt att hyra badhytt.
Idag finns flera badbryggor igen. Vid Grähsa
brygga finns idag en bastu som ett nytt inslag i den
forna badorten. Hundra år efter att dåtidens badortsliv nådde sin topp frodas sommarviken – om än i en
annan skepnad.
Lotta Hördin

Till vänster: Inifrån Vikens havsbad,
dansrestaurangen som fanns ända
fram till början av 1960-talet.
Den här bilden är från slutet av
1930-talet.
Ovan: Många bilder visar att även
tennis var ett populärt nöje för Vikens
sommargäster.

På denna bild kan vi förstå att
badgästerna ibland vågade sig på att
låna båtar för att ta sig egna turer i
hamnen.

Källor: ”Minnen från
Vikens Hotell och Havsbad
under 1920-talet” av
John Johansson. Kullens
Hembygdsförenings årsskrift
Kullabygd 1993.
”Om badliv och bryggor i
Viken” av Bertil Lindfors.
Byaluren nummer 24/2006.
Stig Ewaldson och Stiftelsen
Viken förr och nu.

Vikenborna fick inte bara inkomster från rumsuthyrning och matservering.
Fiskarna erbjöd sommargästerna båtturer som här på bilden från 1931.
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foto: privat

– Då råkade pappa få syn på en broschyr från hotell
Möllegården i Viken. Hotellet lockade med helpension och allt. Det visade sig bli ett lyckokast.
– Mamma Britta blev helt betagen, berättar Bosse.
Så det blev Viken varje sommar därefter.
Den växande familjen började hyra in sig hos olika privatpersoner. Först bodde man i ett numera rivet hus strax norr om nya kyrkogården. Under en
rad år på 1950- och 60-talen bodde familjen hos Rudolf och Olga Jönsson på Måsagården.
– Det var ju en bondgård med djur och stora
marker, minns Bo. Det fanns gott om plats för barnen att röra sig på och gå på upptäcktsfärder.
Idag känner inte Bo riktigt igen sitt gamla Viken,
mycket har förändrats. Han minns en by med många
butiker och hantverkare, med service av olika slag.
På den tiden fanns allt som behövdes i byn.
Så är det inte idag.

”Jag måste ned
och känna doften”
Bo Maniette – sommargäst sedan 1950.

Det är inte svårt att få Bo
Maniette att berätta om sin
kärlek till Viken. Det hörs
vilka fina minnen han har
från sin barndoms somrar.

Tillsammans med föräldrar och tre syskon tillbringade han under sin uppväxt alla sommarloven i byn.
Det bar av strax före midsommar och hemresan
skedde lagom till skolstarten.
– Min pappa jobbade vid SJ och vi flyttade mycket. Viken blev hemma för mig.
Världskriget tog dem till Viken
Men det var en ren slump att det blev just Viken för
familjen Maniette. Man skulle kunna säga att det var
på grund av Hitler som familjen hittade hit.
De nygifta föräldrarna ville egentligen åka ut i
Europa efter bröllopet 1938 men det politiska läget
ansågs för oroligt.

Många av dofterna har förvunnit
Men stenarna vid badstranden nedanför Måsagården är fortfarande bekanta. Siluetten mot Danmark
är densamma. Och minnena kommer alltid tillbaka.
Som alla dofterna från förr: Fisken, människorna, affärerna, tångendoften.
– Idag är det är väl egentligen bara tångdoften
som är kvar av dessa.
Bo Maniette minns hemmen han fick komma in i.
För det var ingalunda så att gästande unga på sommarlov vid den här tiden bara badade och solade.
Nej, de sommarjobbade. Bo har plockat potatis och
kört ut varor från Gustavssons Livs och Per i Viken.
Även badgästernas barn skulle sysselsättas ordentligt.
– Så lärde man känna befolkningen, och blev en
del av det vuxna livet på ett helt annat sätt än ungdomar blir idag.
Och det var aldrig några motsättningar mellan Vikenborna och sommargästerna, som Bo minns det.
Tvärtom.
– Det fanns en stolthet över att vi återvände till
deras hem år efter år, berättar Bo.
Optimistjolleklubben var först i Sverige
Även om det var självklart att jobba på sommarlovet
så fanns det förstås tid för annat. Vikens optimistjolleklubb, som startades 1959 av den legendariske sjökaptenen Carl Quiding, och för övrigt var den första
klubben i sitt slag i Sverige, lockade Vikens unga.
Bo Maniette var en av dem.
Vännerna blev många under årens lopp. Bandet
till Viken förblev starkt trots att karriären som sångare och artist krävde sin tid. Bo Maniette debuterade
i televisionen redan som 16-åring när han framförde
sina egna låtar. Efter utbildning vid Musikhögskolan
i Göteborg blev det turnéer med Bosse Parnevik och
senare arbete som sångare vid operan.
Bo’s röst har du ofta hört på film
Under elva år jobbade Bo Maniette vid Sveriges Television i Göteborg, och ingick i redaktionen för flera av Siewert Öholms program. På senare år har Bo
lånat sin röst till olika karaktärer i tecknade filmer.
Till exempel Pumba i Lejonkungen och nu senast
som Magister Rocka i Hitta Doris.
I sommar kommer han på sedvanligt sätt att återvända till Viken under några veckor.
– Det blir ingen sommar annars. Men det är inte lika lätt att hitta någonstans att hyra nu för tiden.
Och det har blivit betydligt dyrare.
Men längtan till Viken är ständigt stark och Bo
Maniette fortsätter att hålla på den gamla sommartraditionen.
			

Vikens
KYRKIS
och andra verksamheter
för barn och ungdomar

Kyrkans barntimme kallades det förr men det
har nu ersatts av ordet ”Kyrkis”

Två dagar i veckan, måndagar och onsdagar anordnar Vikens kyrka en träff för
mammor och pappor som är hemma med
sina barn. Hit kan man komma för att fika,
pyssla och delta i den populära sångstunden. Då plockar Annika, som är Diakon i
församlingen, fram gitarren och sjunger tillsam- mans med barn och föräldrar.
I Viken är Kyrkis välbesökt och är en
mycket uppskattad träff med ett fantastiskt
engagemang för barnen och föräldrarna.
Anna som ofta besöker kyskis tillsammans
med sin två barn fick frågan; vad som är
bra med dessa träffar och hon svarar följande;
– Det bästa med Kyrkis för mig är den
enkla gemenskapen. Man kommer som
man är, pysslar, leker, sjunger och går därifrån snäppet gladare”
Mia som jobbat i Vikens församling sedan september 2014 jobbar mest med barnverksamheten och ibland tillsammans med
Annika som jobbat som Diakon här i 27 år.
Jag frågar Mia vad som är det bästa med
att jobba med barnen och hon svarar att
det bästa är att det är en frivillig verksamhet
och barnen kommer för att dom vill och att
det är glada och intresserade barn .

följer året och årstiderna. Är man lite äldre,
och går i årskurs 4-6 kan man komma på
torsdagar för att göra detsamma.
Har man ett barn som är intresserad av
matlagning och bakning, då kan man bli
kyrkock och lära sig mer om just detta tillsammans med Mia och Carina.
En annan välbesökt och uppskattad kväll
är ”spagettigudstjänsten”. Ja jag tänkte också, vad är det?

Det är en gudstjänst som riktar sig till barnfamiljer. Det är en liten andaktsrund i kyrkan som hålls tidig kväll och efteråt blir det
kvällsmat tillsammans i kyrkstugan.
Mia och Annika upplever att Vikenborna
värnar om sin kyrka och att det finns ett
stort engagemang, vilket de tycker är väldigt roligt. de är glada och tacksamma för
att få jobba i en sån härlig by, som Viken.
Sarah Åkesson

Finns det andra aktiviteter i kyrkan för barnen?
De mindre barnen, i årskurs 1-3 kan på tisdagseftermiddagarna komma för att pyssla,
måla och skapa tillsammans efter tema som

Lotta Hördin

När du vill ha det lilla extra

hanefred.se

I det här huset bodde familjen Maniette när Bo var alldeles nyfödd. På bilden ses hans två äldre syskon. Själv ligger han i
en barnvagnen som inte kan ses på bilden.
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Välkomna
Jonssons!
Är ni med på andra aktiviteter på Vikens Ry?
– Vi var med och firade midsommar vilket var
mycket trevligt. I övrigt vet vi nog inte om det är så
mycket aktiviteter just på Vikens Ry.
Finns det bra lekplatser på Vikens Ry?
– Ja, det finns ett antal lekplatser som vi brukar gå
till. William kallar dem den stora och den lilla.
Vi brukar mest vara vid lekplatsen vid Grundstensgatan för den tycker William är roligast. Han
gillar även att gå och mata änderna vid ankdammen.
Erbjuds ni andra aktiviteter på Vikens Ry?
– William är fyra år så nu börjar aktiviteter som fotboll och gymnastik som han kan vara med på.
Vad tycker ni om Viken?
Mysig bykärna och närheten till havet. Det är bra att
det finns affärer och lite restauranger. Allt man behöver finns på gångavstånd. Sen är det väldigt härligt att ta en glass i hamnen på sommaren.
Vad är bäst med Viken?
Närheten till havet och den fina bykärnan.
Vad tycker ni saknas i Viken?
– Vi saknar skogen och naturområden att kunna gå
och leka i.
Vad kan eller borde utvecklas mer i Viken?
– Kommunen håller på att anlägga park i norra Vikens Ry. Det skulle behövas mer sådant.
Här kommer frågor och
svar från ytterligare en
träff med en familj som
nyligen flyttat till vår by.
Är du själv en av dem
så är du välkommen att
kontakta oss för en liknade
intervju inför Byalurens
höstnummer!

Känner ni till Vikens Kultur- och Byaförening?
– Ja, vi är medlemmar.
Känner ni till VKB:s avtal med Öresundskraft?
– Ja, vi är med där.
Har ni besökt Vikens kulturskatter?
– Nej det har vi inte hunnit med än så det får bli
framöver.
Vilka är familjen Jonsson?    
– Jag heter Johan och är 34 år. Jag är född och uppvuxen i Arboga, Västmanlands län, och flyttade till
Skåne för tolv år sedan då jag började studera vid
Lunds Tekniska Högskola. Efter högskolan flyttade
jag till Helsingborg till ett jobb. Idag är jag projektchef på Skanska väg & anläggning i Helsingborg.
– Min fru heter Maria och är också 34 år. Hon är
född och uppvuxen i Helsingborg. En tid, då hon
också studerade vid LTH, bodde hon i Lund.
För närvarande är hon föräldraledig med våra två
söner men annars jobbar hon som förrättningslantmätare på Lantmäteriet i Ängelholm.
– Vi har två söner, William fyra år och Ebbe tio
månader. Vi gillar att vara ute i naturen och skidåkning är en stor passion som vi försöker utöva så
mycket vi kan. Just nu med små barn är det lite svå-
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rare att tillgodose men vi försöker ändå komma iväg
varje år. Bland annat till mina föräldrars stuga i Härjedalen där vi åker skidor utför och på längden.
William älskar snö och pratar ofta om att han vill
leka i snön. Annars gillar vi havet och det har vi ju
på nära håll. William gillar att fiska krabbor, kasta
sten och att bygga sandslott så det blir det mycket
av under vår och sommar.
Varför flyttade ni till Vikens Ry?
– Vi bodde tidigare i Hittarp och hade närheten till
havet och lugnet. Därför letade vi boende i närområdet med närhet till hav och naturområden. När vi
skulle få Ebbe blev vårt tidigare boende lite för litet
och vi sökte efter hus som mer skulle passa oss som
familj med två barn.
Vad gjorde att det blev Viken och Vikens Ry?
– Vi ville flytta till hus och helst norr om Helsingborg så som vi tidigare bott. Viken är en väldigt
mysig by med hamn, affärer, närheten till hav och
mycket barnvänligt. Därför var vi på ett antal husvis-

ningar i området. Sedan blev det mer slumpen som
avgjorde att vi köpte det hus vi nu bor i.
Har flytten motsvarat förväntningarna?
– Vi trivs fantastiskt bra i Viken och Vikens Ry. Människor är mycket vänliga och alla hälsar på alla när
man är ute och går i området vilket är väldigt trevligt. Flytten har absolut motsvarat förväntningarna.
Har ni fått nya vänner?
– Vi fick barn i våras när vi precis flyttat in så vi har
inte hunnit vara ute i byn så mycket men vi har lärt
känna våra närmsta grannar som har barn i samma
ålder som våra.
Umgås ni med era grannar i området?
– Vi umgås redan med några grannar som har barn i
samma ålder. När sedan vår och sommar kommer är
alla ute och man träffar grannarna mer och snackar
på gatan och över häcken. Alla är väldigt lättsamma
att prata med.

Är ni en del av bylivet i Viken?
– Vi deltar inte i möten som rör Vikens Framtid,
hamnen, skolan etc. Det får bli framöver. Men vi följer utvecklingen i den information som kommer.
Besöker ni Vikenfesten?
– Vi gjorde det innan vi flyttade hit men i fjor hade
vi precis fått barn.
Är ni nöjda med vad handeln i byn erbjuder?
– Ja, vi känner att här finns det vi behöver på nära
avstånd.
Vad saknar ni i den service som finns i Viken?
– Inget, det finns den service som vi behöver men
visst hade vi tyckt att det vore toppen att ha vårdcentral och BVC här i byn också.
Christer Johansson

…var den som ställde frågorna
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Höns i byn?!

foton: privat

Den digitala
utvecklingen
medförde nya
möjligheter för
Anne Berggren
att både arbeta
och bosätta
sig i Viken.
Anne är född och uppvuxen i Göteborg och har alltid haft intresse och lätthet för språk. Efter en språkkurs i Lausanne samt en ettårig sekreterarskola i
Schweiz var Anne inställd på att bli tolk.
– För att få spännande jobb som internationell
tolk behövdes dock ett annat moderspråk än svenska och det var ju inte lätt att ändra på berättar Anne.
Hon sökte och fick ett praktikjobb på ett oljeföretag i Paris där hon blev kvar ett år och gladde medarbetarna med att översätta från franska till engelska
samt ta hand om övriga sekreteruppgifter.
Schweiz lockade igen
Väl hemma i Sverige igen var längtan till vackra
Schweiz, natur och fina skidorter stark. Sjukgymnast
En del av den trädgård som verkade vara ett bristyrke där och på deras kurorter
var det lätt att få jobb.
Anne Berggren kan njuta
Så fick det bli. Lufthoppa kallades det i Lund (en
av utanför sitt arbetsrum
gammal anekdot där de spänstiga sjukgymnasterna hoppade över planket till de unga herrarna som
bodde på Thomanders, där bla Hans Alfredson bott,
dock något före Annes tid).
Anne Berggren
När jobbet i Schweiz var spikat och biljetten klar
tog livet en annan vändning, som det ofta gör, och
om sitt Viken
det blev medicinstudier istället i Göteborg, giftermål
Din favoritpromenad och och två barn. Valet till specialist föll på radiologi helt
varför den är så bra?
otippat. Tolkningen av gråskalor blev bara mer och
– Långpromenaden
mer spännande och nyanserna av gråskalorna man
mellan Viken och Domuppfattade blev fler för varje år.
sten. När man kommer
Anne jobbar som röntgenläkare vid Kungälvs
ner till stranden och hör
sjukhus. Efter specialistutbildningen på Sahlgrenhavet så stillnar allt och
inga tankar är på!
ska sjukhuset i Göteborg blev det överläkartjänst på
Var finns Vikens Centrum? Kungälvs sjukhus röntgenavdelning.
– Hamnplan förstås!
Men hur blev det Viken?
Saknar du något i Viken?
– Många år senare var min familjesituation en helt
– En ekologisk butik med annan. Min sambo Mikael bodde i Malmö och pendtorra förpackningsfria
landet blev en tröttsam livsstil, svarar Anne.
basvaror som nötter,
Önskan att komma bort från Göteborgs alltmer
linser mm. Denna typ
ökande trafik, få mer tid till att vara i naturen och att
av livsmedel kommer
kunna vara fysiskt mer aktiv blev allt starkare.
explodera i framtiden.
En vacker sommardag tillbringades på stranden i
Vad är bäst med Viken?
Domsten
och saken var klar, det kunde inte vara bättAlla vänliga intressanta
re eller vackrare på någon kust – och bara två timmar
människor man träffar.
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till Göteborg med kvarvarande familjeband. Husletandet gick dock trögt i Domsten men när det perfekta
huset dök upp i Viken fanns det ingen återvändo.
Min mycket tillmötesgående chef på Kungälvs
sjukhus och den digitala utvecklingen medförde
möjligheter att ha kvar mitt jobb i Kungälv men att
arbeta 60-70 % av min tid hemifrån i Viken och resterande på plats i Kungälv med jourarbete mm. Den
nattliga granskningen av röntgenbilderna sköttes
innan dess av distansläkare placerade i Sydney.
Ett nytt liv började
Så installerades granskningsskärmar, digital diktering
och möjlighet för framtida ronder. Lugnet inställde
sig. Två timmar mindre pendlande per dag kunde
ersättas av långa strandpromenader, turer med Naturskyddsföreningen, mer träning, mer segling och
mycket matlagande.
– Som bonus har vi dessutom fått tillgång till all
underbar mat i trakten, vilket passar bra då sambon
har ett förflutet som kock, säger Anne.
Anne berättar vidare att hon, tillsammans med
sin man, har växlat in på ett nytt spår. En ny organisation har sett dagens ljus och heter ”Framtidens
läkare”. Här presenteras forskning där resultaten förefaller entydiga och pekar i en riktning mot en betydligt mer, om inte helt, växtbaserad kost.
– Detta var nåt jag saknat intensivt – att läkarna
tog initiativ för att förebygga sjukdom istället för att
medicinera bort symptom, avslutar Anne.

Kerstin fick hönsen på köpet
Kerstin Bergmark köpte ett hus i Viken där hon
fick höns på köpet, även de förra ägarna hade gjort
samma sak när de köpte huset. Så för att följa traditionen så tog Kerstin och hennes familj över de fyra hönorna. Familjen bor helt enkelt i ett hus med
hönshistoria.
De fyra hönorna blev gamla och dog och efter
något år var familjen utan höns. Men det tog inte
lång tid innan de skaffade nya höns och de har därefter fortsatt med husdjuren.
– Att ha höns är väldigt trivsamt och det ger
glädje och ro, hönorna kommer och möter en och
kluckar och kurrar när man kommer, säger Kerstin.
Det är också härligt att få gå och hämta sina egna ägg. Det är dock inte alltid så lätt berättar Kerstin
som ibland får gå på äggjakt i trädgården. Hönsen
som är bestämda damer har hittat specialställen för
sina ägg. I trädgården finns en stubbe med murgröna, där kryper en av hönorna upp och lägger sina
ägg. Den andra smyger in under huset.

Bildkällor: Kerstin bergmark, Sarah Julin, Caroline Larzdotter Henkelius

Röntgenläkare på distans

för djurhållning av höns. Samtidigt måste du kolla
upp vad som gäller i den kommun du bor i.
Jag tog kontakt med miljöinspektören i Höganäs
kommun och fick veta att det krävs ett särskilt tillstånd för att ha fler än fyra hönor. Det söker du mot
en avgift.
Vill man ha hönor som sällskapsdjur måste man
hålla sig till fyra hönor, och man får inte ha tupp.
Självklart måste man då sköta hönshållningen och
gödselhanteringen så det inte stör grannarna eller
miljön.

En tupp som gal, höns som kluckar och egna ägg.
Jag föreställer mig livet på landet där det kutar omkring några hönor runt en stolt tupp och så hämtar man
sin korg och går och plockar ägg. Underbart, min dröm
helt klart!
Just det där med egna ägg är nog den vanligaste anledningen till att man vill ha höns som husdjur.
Men om man bor i ett mer tätbebyggt område, till
exempel Viken, kan man ha höns här om man vill?
Ja det kan man, och då gäller följande: Skaffar
man höns som sällskapsdjur, så måste man i första
hand uppfylla kraven som ställs av Jordbruksverket

Vad ska man tänka på om man skaffar höns?
– Det är viktigt att man är medveten om att de
förstör en del i trädgården, de kräver gropar och badar i jorden, äter på mycket och smiter nog gärna
ut ibland, svarar Kerstin. Annars är det ett väldigt
okomplicerat husdjur. Vill man, kan höns bli väldigt
tama, men då får man jobba lite på det.
För att veta vad hönsen behöver finns det många
bra böcker att köpa med tips och skötselråd.
Det finns många olika raser, storlekar och personligheter, läs på, ta reda på fakta och hitta en ras som
passar dina behov och önskemål.
Kerstin tipsar också om att det kan vara bra att
hitta nån som håller på regelbundet med uppfödning när man är ny på området för att kunna ställa
frågor om det dyker upp nåt.
Sarah Åkesson

Variation

Christer Johansson

Inredning &Presenter
Skepparegatan 15B, Viken. Tel. 0739 750 725
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Marschfart var 20 km/tim och om allt gick väl,
med inte alltför många hästmöten, tog färden till
stan dryga tre kvart men det var inget man knorrade
över. Ingen hade bråttom utan man fogade sig tålmodigt i eventuella väntetider, och som man på den
tiden sa ”man tog dinne dan till ditta”. För de flesta betraktades bussfärden säkert som en spännande
upplevelse.
”Gula farans” chaufför hette Klein och han utförde många turer till Helsingborg. Trafiken fortsatte
tills olyckan var framme och bussen en dag år 1917
totalförstördes. Kanske var det överhettning i motorn som gjorde att det tog fyr i fordonet?
Dramat ägde rum vid hållplatsen utanför Vikens
hotell och så var den bussens saga all. Den oskadde Klein hade tur i oturen för han blev på stående
fot anställd som privatchaufför av källarmästare Mårtensson på hotellet.

Så här tedde sig ”Gula
faran” med chauffören
Klein enligt en teckning av
Anna-May Hultfeldt

I förra numret av Byaluren berättade jag lite om upptakten till busstrafiken i Viken och hade då bland andra den
opålitliga ”Vikens hosta” på tapeten. Här följer nu ett
sammandrag av byns vidare öden på bussfronten.
En initiativrik malmöbo, som hette Bergman, satsade
på omnibusstrafik i våra trakter. Han hade importerat tyska bussar, egentligen ombyggda krigsambulanser, varav en av dem sattes in för att trafikera
sträckan Viken – Helsingborg.
I folkmun kallades den ”Gula faran”. Vikenprofilen och mejeristen Jens Hansen sägs ha varit delägare i företaget. Förutom mejerirörelse på Bygatan
hade Jens tillverkning av takpannor, s.k. Jensapannor, i en fabrik på Ekstubbevägen.
Med våra dagars mått mätt får nog fordonet betraktas som rätt obekvämt och enkelt. Att det, som
ett minne från världskriget, fortfarande syntes kulhål
och intorkade blodfläckar på sina ställen i skrovet
verkar inte ha dämpat reslusten. På bussens massiva
ringar skumpade man den smala, krokiga och dåligt underhållna vägen fram, och det berättas att om
bussen mötte en hästskjuts måste chauffören stiga
ut, ta hästen vid betslet, och hjälpa körsvennen med
mötet.

Kompanjonerna Sture
Jönssons och Albin Nilssons
buss på 1920-talet. Fordonet
var en ombyggd fransk
krigsambulans.
På fotot från Kungsgatan
i Helsingborg ses Albin
Nilsson och chauffören Karl
Holm.

Kompanjonerna Jönsson och Nilsson - verkliga pionjärer
Men nu har jag gått händelserna lite i förväg för redan tidigare, år 1912-13, inregistrerade den då blott
24-årige snickarsonen Sture Jönsson i Viken en omnibuss, en amerikanskbyggd Reo, för yrkesmässig
trafik. Den tog 11 passagerare.
Hur trafiken med den bedrevs finns det inte
många uppgifter om och man kan nog med fog påstå att riktig fart på den mer organiserade och regelbundna omnibusstrafiken i Viken blev det inte
förrän Sture Jönsson skaffat en kompanjon.
Kompanjonen var hans egen granne Albin Nilsson. Dessa unga män måste vi betrakta som de
verkliga pionjärerna på Vikens bussfront.
Hösten 1920 la de båda vännerna in ansökan om
rättigheter att driva en busslinje, men de beviljades
den gången endast sådan för beställningstrafik. Året
därpå, 1921, lyckades de dock få rättigheter för reguljär omnibusstrafik och därmed inleddes den varaktiga förbindelsen sträckan Viken – Helsingborg.
Den första bussrättigheten gällde två franska f.d.
krigsambulanser vilka snart kom att ersättas av andra i tiden mer etablerade busstyper. De tidigaste
bussarnas inredningar utfördes av byggmästare Emil
Berdin, vilken också installerade en bensinpump vid
byns då enda hållplats. Den var placerad vid Vibo
på Bygatan. Egentligen hade det ingen större be-

Bussen Höganäs- Helsingborg plockar upp passagerare vid
Vikens Hotell 1925.

Tidig konkurrens gav trafik Höganäs-Helsingborg
Bussarna gick till en början hela sträckan genom
byns trånga gator och efter en tid anlade man två
fasta hållplatser för dem. En av dem vid Vikens Hotell och en på Bygatan, på den plats där senare också Dahlströms taxi residerade.
Kompanjonerna Jönsson och Nilsson fick snart
konkurrens. Bland annat av busslinjen Domsten Helsingborg och av en busslinje mellan Höganäs
och Helsingborg. Axel Rydberg och John Lindström
startade linjen 1921 med en buss som var byggd på
ett T-Ford chassi. Det var den första bussförbindelsen Höganäs – Helsingborg. Fasta hållplatser för den
fanns i Lerberget och i Viken, vid hotellet.

Ovan: Bussen på väg mot Höganäs, bilden tagen från ”Fortet”
Nedan: I höjd med bussen låg sedermera Dahlströms taxirörelse inne på gården.

Karl Månssons buss 1924. Såldes till Alvar Dahlström 1928.

Karl Månssons buss
Bara några år efter det att Jönsson/Nilsson satsat på
busstrafik i Viken skaffade biografägaren och fiskhandlaren Karl Månsson i Viken också han en buss.
Sin nya titel ”bussägare” kunde han ståta med från
1924 till 1928 då han sålde bussen med rättigheter
för 5000 kronor till Alvar Dahlström. Dahlström drev
sin bussrörelse till mitten av 1930-talet.
Sedan Albin Nilsson 1935 sålt rättigheterna att
framföra buss Viken – Helsingborg till SJ, som bildat
Kullens Omnibusstrafik, var det privata bussföretagens saga all för Vikens del. När SJ tog över blev Albin Nilsson anställd där men idkade samtidigt också
taxirörelse. Samma gällde såväl Sture Jönsson som
Alvar Dahlström vars droskbilar rullade i Viken ett
bra tag in på 1980-talet.
Epilog
SJ-bussarna hade sin route genom byn fram till våren 1952. Nya och större bussar hade med tiden
satts in och det fanns behov av en permanent bus�station. Bästa läge fann man vara vid nuvarande
Tempo på Höganäsvägen. Bussarna gick då via nuvarande Trädgårdsgatan.
Av Stig Ewaldson
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SAMTliga foto: Vikens arkiv

Buss på Vikenvägar

tydelse att ha en fast hållplats eftersom resenärerna kunde stoppa bussen för på- och avstigning var
helst det passade dem på sträckan genom byn.
De äldre busstyperna hade längsgående bänkar
och tog 14 passagerare. Biljettpriset var enkel tur 75
öre och ToR 1.50 kr. Med rabatthäfte betalade man
50 öre respektive 1 krona.

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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Traditionen med
sommarkrogar

PREGO

VIKENS HOTELL

MÖLLEGÅRDEN

HAMNKROGEN
GRAND CAFÉ
HAMNPLAN 9

STRANDSIDAN

CAFÉ TALLDUNGEN

BARBORD
Vibo strandrestaurang
STRANDPAVILJONGEN
NIKLAS
VIKENS HOTELL HISTORIA
HAMNKROGEN

STRANDSIDAN
Lars Löfqvists alldeles egna skapelse vid det norra fortet. En sommarrestaurang med en fantastisk
utsikt över solnedgångarna i norra Öresund. Den har nu sex år på
nacken och Lars har som vanligt
fått kämpa med myndigheterna
för att genomföra sina djärva idéer i verksamheten.

Vibo strandrestaurang HISTORIA
Skeppsredaren och kolhandlaren
Arvid Andersson från Helsingborg
köpte 1916 ett ansenligt stycke
mark, ”Strandlyckan”, vid havet
i Viken. Där lät han uppföra en
sommarbostad till sin familj.
Dora Lander som sedan 1924
drev café- och pensionatsrörelsen Vibo på Bygatan införlivade
på 1930-talet Arvid Anderssons
sommarhus ”Villa Strandlyckan” i verksamheten. Byggnaden
förvandlades till ”Vibo Strandrestaurang”. Numera rymmer
byggnaden två bostäder

PREGO
Dora Lander drev redan1924 caféoch pensionatsrörelsen Vibo på Bygatan. Senare övergick lokalen till
att vara kiosk. Prego är en senare
tiders restaurang med italiensk
prägel. De vill ge dig det bästa från
den italienska kulturen. Där möter
du värmen, vänligheten och inte
minst de utsökta rätterna!
Maten kan du ta med dig hem
eller njuta av i restaurangen tillsammans med en öl eller ett gott
glas vin. Buon Appetito!

Ägdes 1870 av Vikens andelsförening, som bildades av fiskarna.
Har inrymt skepps- och lanthandel.
Den nuvarande byggnaden uppfördes åt skeppsredaren Andreas
Banck på 1840-talet.
Redan 1969 startade en matservering i lokalerna under namnet Hamngrillen. Namnet Vikens
Hamnkrog gällde från 1983.
Anna Maria och Kurt Geisler,
Håkan Brodin, Benny Bjerler, Cecilia och Christer Lindberg samt
Costas Tsakal har varit ägare tidigare. 2015 togs Hamnkrogen över
av tre vikenbor. Claes Persson (Per
i Viken), Rickard Engström, (NDprodukter) och Thomas Andersson.

1901 köpte Håkan Olsson på Måsagården Wikens hotell. 1913 tar
Fredrik Mårtensson över och driver hotellet till 1924.
Då kom Nils Peter Johansson
som drev det unders hela storhetstiden och fram till 1948.
Då fick hotellet återigen en ny
ägare, ingenjör Seling från Ängelholm. Senare ägare är källarmästare Lagerström och Nils Atterhall.
Någonstans 1972-73 renoveras
Viken Värdhus och 1975 tar stockholmarna Tor Hinneryd och och
hans hustru över rörelsen.
1977 stängs hotelldelen och utbjuds till försäljning. 1979 upphör
rörelsen som inte lönade sig.
Då revs hotellets matsal medan
huvudbyggnaden samt ett gammalt vagnsskjul sparades och bostadsrätter byggdes.
Mer om sommarhotellet i Lotta
Hördins artikel i denna Byalur.

GALEJAN/HAMNPLAN 9
1972 invigs det som nytt klubbhus
för Wikens Båtselskap.Wikens Båtselskap och VIK hade då lyckats ta
över fiskare Ebbe Anderssons sjöbod eller mangelboden, som den
också hade varit en gång. Efter
renovering med hjälp av ideella
krafter kunde Galejan under 70-,
80- och 90-talen vara WBS klubbhus. Där inrymdes senare även en
restaurang som under några år
drevs av Lars Löfqvist.
Efter det blev det en Thairestaurang som stängde 2012. Då tog
Hamnföreningen över Galejan
och inrättade där hamnkontor,
café och turistbyrå. 2013 öppnas
en ny krog med namnet Galejan.
Den drevs av ålfiskaren Johan
Jönssons hustru Gunn-Britt samt
hennes dotter Johanna Danielsson
med sambon Fredrik Alestam.
2015 togs lokalen över av paret
Sara och Ola Jacobsson, sedermera även i samarbete med Marcus
Nemrin. ”Hamnplan 9” blev det
nya namnet på krogen.

STRANDPAVILJONGEN HISTORIA
BARBORD

Vid stranden fanns en attraktion som verkligen lockade till sig gäster: Vikens Havsbad, dvs
”Lilla Strandpaviljongen” med plats till 200 gäster, fram till 1928.. Då revs den och ersattes med
”Stora Strandpaviljongen” med plats för hela 500
gäster när så behövdes.
På dagtid tjänstgjorde paviljongen som kaffeservering. Ofta arrangerades här danskvällar
och en gång hade Ingemar Johansson en uppvisningsmatch i
boxning här.
Ovan Stora Strandpaviljongen som rymde 500 gäster.
Till vänster Lilla Strandpaviljongen från tjugotalet.
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GRAND CAFÉ HISTORIA
I ett gammalt nummer av Byaluren skrev Stig Ewaldson om detta
ställe på Bygatan. Det drevs av
Maria Kristina Petersson-JönssonKvist alias ”Svarta Maria” under
några år på 20-talet. Dock inte
med det bästa rykte.
Mer att läsa om detta i nummer
26 av Byaluren på VKB:s hemsida.

I lokalerna på denna plats inrättades först fiskhandeln Gula Boden.
Den utvecklades senare till en populär enklare fiskrestaurang med
hjälp av olika ägare.
Paret Björklund tog över verksamheten Björklund köpte Gula
Boden 2007, rev och renoverade
den 2008 och har med hjälp av ett
antal kända krögare gett den rollen som mycket populär sommarrestaurang mitt i hamnens folkliv.

MÖLLEGÅRDEN HISTORIA
Sjökaptenen Nils Peter Lindberg
byggde Sophiamöllan 1838 och
i samma veva lät han uppföra
mangårdsbyggnaden ”Möllegården”. Ursprungligen hade huset
endast en våning, röda tegelväggar och var försett med halmtak.
1915 såldes huvudbyggnaden
till Vikenbon Gustav Martin Andersson och den har sedan dess
genomgått skiftande öden. Först
inrättades ett hotell med populär restaurang. Byggnaden byggdes då på med en masardvåning
som innehöll ett antal gästrum.
Hotellet, senare kallat Wärdshuset
Möllegården, var populärt bland
Vikens badgäster.

NIKLAS HISTORIA
Restaurangen utgjorde en del av
Tillberg Design i den byggnad som
ersatte det gamla varvet. Med fullt
hus i stort sett varje kväll bidrog
Niklas indirekt till att besökare av
Viken också besökte de andra restaurangerna i Viken.
På Niklas fanns möjligheterna
att äta en enkel måltid för under hundralappen. Eller om man
så ville en mer omfattande meny
som man kunde ägna hela kvällen åt tillsammans med goda vänner och viner. Restaurangen blev
delvis starten till Niklas Tillbergs
numera välkända karriär.

CAFÉ TALLDUNGEN HISTORIA
I Byaluren nr 13 fanns en artikel
om Café Talldungen på 30-talet.
Vid södra infarten till Gamla Viken från nuvarande väg 111 drev
Anna-May Hultfeldt ett café. Där
hade man dessutom en kiosk som
sålde glass, godis och tidningar.

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

VÄLKOMMEN TILL
RESTAURANG BARBORD
I VIKENS HAMN
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Program 28-30 juli
Vikenfesten är ett traditionellt
arrangemang i Viken, Skåne, som
varje år genomförs av Vikens Kulturoch Byaförening (VKB) och våra
samarbetspartners.

28-30/7

vikensbyaforening.se
facebook.se/vikensbyaforening

2017

Konferencier: Mikael Ribbenvik

Rocka loss med
The Bobcats i festtältet

Flest varv på 60
minuter vinner!
Upplopp på
Hamnplan

MARKNAD

Årets sommarfest!
Välkommen till den traditionsenliga Vikenfesten med början på fredagen
den 28 juli i hamnen. Lördagen är den stora festdagen med ett digert
program som varar till sena kvällen.
På marknaden hittar du allt från mat till hantverk och annat som hör en
marknad till. Utöver marknaden möter du andra kul aktiviteter. Ta en
fartfylld tur på sundet med den snabba ribbåten från SpiritEvent, snygga
bilar från Bildeve och S.Jönsson bil, prova på segling & vindsurfing,
demonstration av sjöräddningen, musik och båtutställning av Sydmarin.
I mässtältet presenterar våra samarbetspartners sig med flera intressanta
erbjudanden.

Storbandsjazz

15.00 - 17.00

Matchrace med c55. Wikens Båtselskap (WBS).

Hamnbassängen, västra piren

Lördag 29 juli
09.00 - 16.00

MARKNAD.
Marknadsstånd med allt från mat till hantverk

Hamnplan

09.00 - 16.00

VKB - lotteri, med spännande & värdefulla vinster

Hamnplan

12.00 - 16.00

Mässtältet med våra samarbetspartners.
Presentation & erbjudanden

Hamnplan

09.00 - 16.00

Gun-Britts våfflor

Hamnplan

10.00 - 16.00

Bildeve. Bilutställning

Hamnplan

10.00 - 16.00

S. Jönsson Bil. Biluställning

Hamnplan

10.00 - 16.00

Syd marin. Båtutställning

Hamnplan,
hamnbassängen

10.30 - 15.00

Vikens IK

Hamnplan

10.30 - 15.00

Vikens Tennisklubb

Hamnplan

10.30 - 16.00

Wikens Båtselskap (WBS). Öppet hus, lotteri mm.

Kajutan, bakom Barbord

10.00 - 11.00

Vikenvarvet. Flest varv på 60 minuter vinner!
Anmälan på sansochbalans.se

Hamnplan, Viken

11.30 - 12.30

Lilla Vikenvarvet för barn och ungdomar.
Anmälan på sansochbalans.se

Hamnplan, Viken

11.00 - 13.00

Husarsextetten

Hamnplan

11.00 - 17.00

Ribbåt med Spirit Event.
Biljettförsäljning vid mastkranen.

Hamnbassängen

13.00 - 15.00

Prova på vindsurfing och segling.
Konabräda och c55.

Hamnbassängen,
Grähsa brygga

13.00 - 15.00

Sjöräddningen – demonstration.

Hamnbassängen

14.00 - 14.30

Vigör. Gymnastikuppvisning

Hamnplan

10.00 - 16.00

Sjöfartsmuseet. Öppet

Hamnplan

15.00 - 16.00

Gum- & Gubbsegling i Optimistjolle.
Anmäl deltagande i Kajutan (WBS).

Hamnbassängen

10.00 - 16.00

Sophiamöllan. Lotteri.

Möllarevägen

12.00 - 16.00

Paul Jönska gården. Visning.

Skeppargatan 18

Ribbåt på sundet

17.00

Tältet öppnar.
Servering av mat & dryck. Helsingborgs Bryggeri

18.00-20.00

Viken Big Band. ”Dansjazz” med 18-mannaband.

Servering av mat
& dryck i festtältet

21.00-24.00

The Bobcats, rockar loss på scen.

01.00

Vi stänger för i år.

Helsingborgs Bryggeri &
Lagmark står för serveringen
av god dryck och mat.

Söndag 30 juli

vikensbyaforening.se • facebook.se/vikensbyaforening

11.00-12.00 Strandgudstjänst med musik och kaffestund.

Möt våra
samarbetspartners
i mässtältet.
Välkomna!
Samarbetspartner GULD

LJUD • LJUS • AV-TEKNIK

Samarbetspartner SILVER

Samarbetspartner BRONS

ICA UP Hallen
Lidhults Kök, Hanefred AB
Per i Viken Chark
Poseidon Travel AB
SpiritEvent AB
Tempo Viken
Valvet Mäklarfirma AB

Lördag 29 juli Fri entré

vikenfesten.se

Vikens Kultur & Byaförening

2017

Program för festtältet

Välkommen till Vikenfesten – en folkfest för alla!
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Fredag 28 juli

Sponsorer

Eriksborg, stranden

Bra flygbolag
Bex Sport
Oldsbergs Ost AB
Scandlines
Vikens Lantmän - Bolist
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Vad&
Var i
Vårt
Viken

67

66

64

Det fantastiska badhuset på räls som rullades ut
över vattnet när det var dags för att hoppa i.

Här har vi gjort ett försök att
guida dig till Vikens smultronställen.
En del är ställen som Vikens Kulturoch Byaförening står för: Paul Jönska
Gården, Sophiamöllan, Sjöfartsmuséet
och bryggorna.
Andra är tex Vikens kyrka med
28
sitt nya annex och vackra kyrkstuga som är värda ett besök.
Även tennisklubbens banor
och den nya anläggningen
på Vikvalla för Vikens IK hittar du här.
Vi har också fått med byns krogar och
caféer. Även många andra verksamheter som är värda ett besök.
Vi passar också på att visa
några företeelser i Vikens
historia som badort.
Alla annonsörer i
Byaluren bereds, om de
1
finns i byn, plats här.

Denna bild, är tagen nedanför
”fårahuset” på golfbanan. Från utsiktstornet i bakgrunden höll man
utkik över de farliga grunden utanför Svanebäck.

Den lika fantastiska Strandpaviljongen vid Havsbadet.
Många hade säkert sett att den varit kvar även idag.
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I denna flygbild från 2010, tagen av vår tidigare ”hovfotograf” Olle Bogren, kan du hitta de flesta viktiga platserna i vår vackra by. Vi har också några hilder från förr. Badhytten på räls, med den gamla sommarpaviljongen i bakgrunden, en flygbild med samma paviljong samt turister framför ”fårahuset” vid golfbanan.
1. Vikens hamn. Viken har sitt ursprung under medeltiden, då det
fanns en by med kapell på området.
Runt år 1700 fanns det ca 60 hushåll
i byn. Från 1800-talet och framåt utvecklades Viken till en sjöfartsort med
stora segelfartyg som trafikerade all
världens hav.
2. Hamnkontoret. Vikens Hamnförening förvaltar och administrerar
hamnen under ett arrendeavtal med
Höganäs kommun. En hamnmästare
svarar för att hamnordningen följs.
Avgifter för gästplatser betalas dock
numera via en automat i hamnen.
Se mer på vikenshamn.se
3. Sjöfartsmuséet. Fyllt av minnen
från Vikens storhetstid inom sjöfart.
Muséet har öppet från 1/7 till 20/8.
Lördagar mellan 14 och 17.
Även öppet söndagar 13 –16.
4. Hamnplan 9. En gång mangelbod
och klubbhus för Wikens Båtklubb
som Galejan. Här har ett stort antal restauranger funnits genom åren.
2015 togs Galejan över av Sara, Ola
och Marc under namnet ovan.
5. Vikens varv. Här byggdes segelfartyg perioden 1890 –1922. Innan det
startade sin verksamhet 1890, byggdes segelfartyg på stranden vid det så
kallade ”Skudehaget” norr om byn.
Byggdes om till kontor och för restaurangen Niklas 2003–2006.
6. Öresundsbastun. Se öppettider
med mera på föreningens hemsida
vikensbastubadare.se
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7. Grähsa Brygga. Här finns ett vrak
för den som gillar lätt snorkling, En
flotte ett tjugotal meter från bryggan
där man kan ha sin bas. Populärt
ställe för krabbfiske längs kajen.
8. Barbord. Sommarkrog som för
många år sedan hette Gula Boden.
Härlig utsikt över Öresund och ett
spännande hamnliv. Barbord är
ett ställe att koppla av på och samtidigt njuta av vällagad mat och god
stämning.
9. Wikens Båtselskap. WBS:s eget
klubbhus, numera.”Kajutan”, byggdes
2010. Kontakt med klubben får du på
www.vikensbs.se.
10. Kockska gården (1600-tal) var
Vikens sydligaste bondgård. Gårdsinteriör syns från Mästerlotsgränd nr 9.
11. Torviggsgränd har unika gaslyktor som har lyst upp i Köpenhamn.
Kvartersbrunn använd till 1953
12. Niagarabäcken. Eller Döshultsbäcken som den också kallas drev en
gång en vattenmölla som gjordes till
sågverk som upphörde 1912. Den är
i så god kondition att havsöringen
kan föröka sig här. Från oktober och
till jul stiger havsöringar upp genom
stenblocken i bäckens strida mynning. Läs mer i Byaluren 32.
13. Södra stranden. En stenig strand
som dock är långgrund och badbar.
14. Nya kyrkogården. Vikens nya
kyrkogård anlades 1918 på mark som
hade tillhört Måsagården i södra Viken. Kapellet har prisbelönats.

15. Vikvalla. På detta område ligger numera anläggningen för Vikens
IK som flyttade hit 2015. Den gamla
planen som invigdes 1952 till vänster.
Klubben bildades 1933.
16. Vikens Ry 1,2,3. Den nya delen
av Viken som byggts i tre omgångar.
Egnahemsområden byggda på mark
som såldes av från hästfamiljen Engströms gård.
17. S. Jönsson Bil AB. Har levererat
över 7 000 lyxiga bilar till nöjda kunder i hela Sverige. Den årliga försäljningen uppgår till drygt 160 miljoner
kr. Många av bilarna de säljer levereras hem till kundernas uppfart.
18. Potatisåkern. Ett område som är
avsett för kommande nybyggnation.
Ett omdiskuterat projekt i långbänk.
19. Vikens Lantmän Ek. förening.
Här är platsen där man hittar allt för
trädgård, hem, människa & djur.
Öppet:Vardagar 8-18. Lördagar 9-14.
20. Bensinstation. Här finns bränslepumpar av alla de slag och med
självservice.
21. Auto-Älgen. Bil- och serviceverkstad som i princip har öppet även på
sommaren.
22. Möllegården. Vikens största gård
växte upp kring möllan. 1915 såldes
huvudbyggnaden och den har sedan
dess genomgått skiftande öden. Först
inrättades ett hotell med populär restaurang. På 1960-talet omvandlades
anläggningen till bostadsrätter.

23. Hamnkrogen. Klassiskt året-runtmatställe i byn.
24. Vikens Hotell. Här låg ett badhotell som redan på 20-talet var centrum för ca 400 gäster på sommaren.
Drev också Strandpaviljongerna. Läs
mer på sidan sidan 26. Numera omvandlat till bostadsrätter.
25. Variation. Inredning och presenter i en liten butik på Skepparegatan.
26. Paul Jönska gården Öppet från
15/6 till 27/8 alla söndagar 15–17.
10-11/6 Trädgårdsrundan 10–17.
9/7 Våffelservering 14–17.
27. Steijleplatsen. Här håller fiskarna fortfarande till och torkar sina
nät. Här ligger även fiskarbodarna.
28. Militärvärn. Ett av två kanontorn
i Viken, det andra ligger norrut vid
cirkulationsplatsen. Bägge är en del
av Skånelinjen som byggdes 1939-41
längs Skånes kuster. Under överbyggnaden döljer sig ett stridsvagnstorn
med en 77 mm kanon.
29. Prego. Restaurang med italiensk
prägel. Öppen året runt.
30. Blomsterhandel. Även för förmedling av Blommogram till hela
världen.
31. Conditori Öresund. Här köper du
färska bullar varje dag.
32. Sophiamöllan. Möllan i Viken
invigdes 1838. Kvarnstenarna drevs
med fotogen- eller elmotor from. ett
stycke in på 1900-talet.

33. Biblioteket. Öppet för läsning av
dagstidningar och tidskrifter och för
lån av dator, onsdag 14-17, torsdag
10–19 samt fredagar 10-13.
34. Bäckaskolan. Den ursprungliga Bäckaskolan, som än i dag ligger i bostadsområdet men numera är
ett bibliotek, byggdes 1884. Här låg
Bäckaskolan fram till slutet av sjuttiotalet. Den tidigare gymnastiksalen är
i dag bla festvåning och förskola under namnet Gamla Bäcka.
35. Tempo. Vikens nya livsmedelshall
med fullsortiment ligger strategiskt
rätt vid busshållplatsen. Här hittar du
också servicehörna för Svenska Spel.
36. Midsommarfirandet. På denna
äng brukar Kullagillet hålla i midsommarfirandet. Först hjälps alla åt
att klä stången med medhavda blomster. En timme senare är det dags att
resa den till musik och sedan drar
man igång med sånglekar, folkdansuppvisning med mera
37. Sliprännorna. Intressanta fornminnen som troligen kommit till genom att stenåldersfolk några tusen år
före Kristus slipade sina stridsyxor på
de relativt mjuka sandstenshällarna.
38. Norra Hage. 1959 var byggentreprenören Malte Berdin först med att
börja bygga husraden öster om väg
22 med adress Ringvägen. (Kallades i
folkmun senare för ”Berdinmuren”).
Därefter växte Norra Hage raskt ut
med individuella villor och gruppbebyggelse.

39. Vikenhus II. Sista delen i projektet
Vikenhus byggdes här.
40. Vikenhus I. Byggdes när Norra Hage var färdigbyggt. Riksbyggen kapade
åt sig ett stort område och började 1965
bygga villorna med vit mexitegel och
gult tegeltak på Björkvägen och Pilvägen
och sedan i omedelbar följd Poppelvägen och Bokvägen. Husen på fyra resp.
fem rum är fortfarande populära köpobjekt. Och de mindre lägenheterna i sammanhängande rader i änden på varje
gata är särskilt eftersökta.
41. UP-Hallen. Sedan sextiotalet byns ledande livsmedelshall. Låg från början
i Norra Hage men flyttade när Riksbyggen på sextiotalet byggde bostadsrätterna här.
42. Vikens Tennisklubb. Banorna låg
förr där Vikhaga äldreboende nu ligger.
En mycket aktiv förening med massor
av medlemmar i alla åldrar. Läs mer om
bokning och tider på vikenstk.se.
43. Vikenskolan. Vikenskolan stod klar
i slutet av 1970-talet. Den består av en
f-9 skola med fritidshem och är den
grundskola i kommunen som har flest
antal elever. Vikenskolans konstverk i
rostfritt stål på gaveln symboliserar ortens närhet till hav och segling
44. Backalyckan. BoKlok Backalyckan
i Viken är en bostadsrättsförening som
bildades år 2013.
45. Larsviken. Gårdsbutik med eget sortiment av grönsaker, potatis och oxkött.
Dessutom delikatesser från andra utvalda leverantörer.

46. Vikentomater. Gårdsbutik
med stort sortiment av tomater av
alla de slag. Även andra delikatesser från utvalda leverantörer.
47. Alphyddorna. Serien ”alphyddorna” lät byggmästare Helge Lindgren, som även byggde Riksbyggens
hus, uppföra 1968-69 med början
på Nyponvägen och en rad i vardera änden på gatorna som går österut från Svanebäcksvägen.
48. Egnahem Svanebäck. Tomtområde som såldes och bebyggdes i
mitten av sextiotalet
49. Lisas Trädgård. Ett nytt trygghetsboende byggdes här 2016 i anslutning till äldreboendet Vikhaga.
50. Vikhagaparken. Är en större
skogsdunge än vad många tror,
värt en egen promenad.
51. Skönhetssalong. Beauty by Cecilia har funnits här i många år.
52. Tre Gudor. Ett område som
kunde byggas på den mark där
Bäckaskolan tidigare låg
53. Hemgården. Drivs av Föreningen Vikens Hemgård med uppgiften att för dem själva samt för
bygdens folk och föreningsliv tillhandahålla en samlingslokal. Lokalerna med sin scen lämpar sig
för både större och mindre sammankomster. I hemgården finns
även Vikens Rödakorskrets samt
John Oltins kulturstiftelse.

54. Hanefred kök. Korsvirkeshus
från 1840-talet (revs 1961 men återuppbyggdes exakt lika). I de lokaler
som tidigare ägdes av Sparbanken
finns numera bostad samt en utställning med fantastiska kök.
55. Vikens kyrka Nuvarande stenkyrka med torn färdigställdes 1825.
En bit bort på gamla kyrkogården
fanns två föregångare till dagens kyrka. Dels ett kapell från medeltiden och
dels ett kapell från 1683. Tillbyggnaden ”Skeppet” stod klar 2014.
56. Prästgården. Skeppargården
byggdes under Vikens storhetstid inom sjöfart med bl a 43 olika fartyg
registrerade i Viken. Skeppargården
förvandlades senare till sommarnöje.
Idag är det tjänsteexpedition och församlingshus. I källarplanet finns lokaler för ungdomsverksamhet och i
den södra flygelbyggnaden,”Stallet”,
inryms en livlig barnverksamhet
57. Badstrandens början. Här på
hörnet låg de gamla Strandpaviljongerna som drevs av Vikens hotell. Här
kan man väl också säga att ”Vikens
Havsbad” börjar. Badhytterna i Viken
vilar på en mer än hundraårig tradition. Numera finns det även ett skrivet avtal mellan Vikens byaförening,
och markägaren Höganäs kommun.
Att få hyra badhytt kan handla om
3-4 års kötid.

58. Lisas Brygga. Bryggan invigdes 1999 på Lisa Jönssons initiativ
och med hjälp av hennes insamlade
medel. Bryggan har blivit succé och
något av en favorit bland många Vikenbor. Läs mer om Lisa Jönsson i Byaluren #29.
59. Strandsidan. En sommarservering med fantastiska solnedgångar
framför tallriken. Här finns både allmän toalett och grillplatser.
60. Fortet. En trafikplats med klassikt
namn. Rondellen byggdes 2015. I området finns sommartid också en förening för vindsurfare, med sitt förråd
samt glasskiosken Surfers Paradise.
61. Badplatsen Svanebäck. Består
av två delar, detta är den södra. Fin
badstrand nedanför sommarrestaurangen Strandsidan, ganska långgrunt men kommer man för långt ut
börjar det bli strömt.
62. Vikenrevet. En populär plats för
sportfiskare. Stövlar och försiktighet
rekommenderas. Mellan golfbanans
sydostgräns och klitterna växer i maj
den fridlysta backsippan intensivt blå.
63. ”Gräddhyllan”. Sandklitterna är
från istidens Litorinavall. Bebyggdes
först med sommarhus – nu lyxvillor.
De flesta villorna har en fantastisk utsikt över golfbanan och ut mot inloppet till Öresund.

64. Helsingborgs GK. Bildades redan
1924. Det lilla stenmurade huset med
halmtak vid klitterna var en gång
fårahus. Klubbhuset, placerat vid
nionde hålet, är unikt och kulturminnesmärkt. Prins Sigvard blev klubbens
förste officielle mästare 1929. Ett fantastiskt klubbhus som ser likadant ut
idag som det gjorde på den tiden.
Kika gärna in i den unika lokalen.
65. Svanebäck norra. I den norra
delen av Svanebäck ligger gården som
gett området dess namn. Svanebäcksgården var lyktegård till Kullens Fyr
kring 1600. Ägde mark ända till kyrkan. Gården är idag privat bostad,
liksom de största delarna av området i övrigt. Nedanför golfbanan finns
breda sandstränder med klitter som
blåsiga dagar kan skydda mot vinden
66. Väg 111. Här leds den nya väg
111 in mot rondellen vid Lerberget.
67. Lerberget. Vikens grannby norrut börjar här.
Sammanställning och kommentarer är
helt mitt ansvar. Bas för sammanställningen
är annonsörer i Byaluren samt vad jag
bedömt som för besökare intressant.
Eventuella synpunkter eller kompletteringar
för kommande versioner emottages tacksamt.

Clasgöran Strömgren.
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Vi har lag för allsvenskan, både för ponny och stor häst
– Vi vill satsa just på lagverksamheten. Det blir något
särskilt när man rider för laget och inte bara för sig
själv. Vår ambition är att alla i klubben ska få rida
för laget vid något tillfälle under säsongen.
Vi tycker att lagandan är viktigare än att toppa laget för vinst, fortsätter Folke.
Något klubben saknar är dock ridskoleverksamhet
– Vår strävan är att få till detta i samband med att vi
planerar för en upprustning av vår anläggning. Vi
söker stöd för finansiering från kommunen och stiftelser av olika slag.
Som det är idag krävs det att man har egen häst
för att kunna delta i vår verksamhet. Vi hade gärna
sett att det gick att erbjuda aktiviteter även för dem
som inte har egen häst. Men om vi ska ha hästar
uppstallade här ställer detta stora krav på allt från säkerhet och övervakning till gödselhantering, så det
kan bli tufft att få till. Men vi skulle gärna se ett utökat utbyte och samverkan med andra aktörer i och
kring Viken, avslutar Folke.

– Det har varit fantastiskt att få delta där. Bäst gick
det år 2016 då jag blev 6:a. Det var stort, berättar Elinor. Samma år blev jag 10:a på Junior SM.
Både mormor och mamma har varit aktiva. De
stöttar mig och hjälper mig varje dag. Utan dem hade det inte gått att tävla på den nivå jag gör.
Elinor rider inte för Kullabygdens Ryttarförening
– Jag bytte när jag red ponny. Då fanns det inget lag
i Kullabygden. Sedan har jag blivit kvar, förklarar
Elinor. Man rider i en kategori som heter Junior till
man fyller arton. Det gör Elinor i år och nu blir det
Young Riders som gäller till hon fyller 25.
– Som Young Rider måste jag börja hoppa på 140
cm höjder, det blir tufft konstaterar hon.

Siktar nu på att tävla internationellt
Under året siktar Elinor på att börja tävla internationellt. Först med en tävling i Belgien under våren och
därefter tävlingar ibland annat Polen och Norge.
– Jag ska verkligen satsa fullt ut, säger Elinor. Efter gymnasiet ska jag försöka bli antagen som elev i
något stall utomlands. I England har jag redan kontakter och ska få komma och prova i sommar.
Man kan inte annat än bli grymt imponerad av
den målmedvetenhet och trygghet Elinor förmedlar när vi talas vid. Vi önskar henne all lycka och
hoppas få följa hennes framfart i hästvärlden under
många år framåt. Lycka till Elinor!
LSJ

Hästintresset i Viken
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Marianne Kullenberg bland några av
sina ponnies.

I lugn och harmonisk miljö är det
en ära att få inspirera och vägleda
dig med fantastiskt effektiva produkter
och behandlingar. Det är din stund!
			Cecilia

I området norr om nuvarande Vikenskolan fanns familjen
Larssons stall, och även på gården mittemot nuvarande
Välinge fanns gott om ridhästar.
Kullabygdens ryttarförening var synnerligen aktiv med
stor verksamhet både för häst och ponny med Claes
Kalling och Gunilla Winterfeldt Gustavsson som två av
många duktiga tränare. I nummer 29 av Byaluren kan
intresserade läsa mer om föreningen då.

Ridsporten är fortsatt den största sporten för flickor i
Sverige. Hur ser det då ut i och kring Viken? Här gör
vi nedslag i hästvärlden av idag i byn.
Först ut är ett möte med Folke Straube. Han är
ordförande i Kullabygdens Ryttarförening. Klubben
har idag sin huvudsakliga verksamhet vid ridhuset
längs Jonstorpsvägen.
– Klubben har cirka 300 medlemmar och sporten
är fortsatt den största bland flickor i Viken. Vi vet att
det finns ungefär 2 500 hästar i Kullabygden. Vi arrangerar årligen 5-6 tävlingar för ponny och ungefär
lika många för stor häst. Tävlingarna har cirka 200
starter vilket i sin tur kräver ca 25 funktionärer, så
det är ett stort arbete som bedrivs, berättar Folke.
Vi har två stora ridhus där träning och tävlingar
bedrivs under vinterhalvåret. Men det är den stora
gräsbanan vid flygfältet som är vår stora tillgång.

foto:privat

När jag växte upp i Viken
bestod mitt liv till övervägande del av hästar och
hästtävlingar.
I Viken med omnejd
fanns då ett stort antal
hästgårdar och ridskolor.
Ninni och Sture Svenssons
ridskola uppe vi nuvarande
Stenbutik var en av dem.
Vid Vikvalla fanns två stall i
familjen Perssons regi.

Uppskattade ridläger på sommaren
Varje säsong bedrivs ridskoleverksamheten
med ett 30-tal ridtillfällen per vecka och under några intensiva sommarveckor arrangeras ridläger.
– Det är så roligt att få ta hand om barnen. Och det växer så ofantligt när de får
vara här tillsammans med oss och hästarna. De får pröva sig fram. Jag tycker inte att
det ska vara så allvarligt och det är inte hela världen om det blir fel, säger Marianne.
Det roligaste är nästan sommarbarnen från
Stockholm. Under ridlägret pysslar vi med
hästarna, barnen får rida och prova på att
köra sulky, och vi njuter av naturen!

Fortfarande finns det ett stall i Viken
Det enda stall som finns kvar i Vikens närområde är
Yvonne och Bo Engströms vid Karlfältsvägen. Bo och
Yvonne var en gång framgångsrika tävlingsryttare.
I Kullabygdens Ryttarförening och på gården
På Kullenbergs Ridskola i Svanshall…
hölls under många år klubbens veckoträningar.
…har det dock bedrivits ridskoleverksamhet i mer
– Idag har vi fyra hästar kvar i vårt stall, och vi
än 30 år. Att räkna hur många Vikenbarn som gått i
driver fortfarande jordbruket, berättar Yvonne. Häslära här, låter sig nog nästan inte göras.
tarna tillhör sonen Marcus och hans barn.
– Jag startade ridskoleverksamheten 1972, berättar
Avslutningsvis konstaterar jag att ett nytt dressyrMarianne Kullenberg som fortfarande driver ridskocentrum byggs av Jenny Lindén Urdes vid Christinelan. Pappa födde upp hästar och då blev det några
lund samt att Sveriges nye landslagsveterinär Rasmus
över, skrattar Marianne. Med dessa som grund starWestergren med fru Emelie slagit ned och startat
tade jag min verksamhet. Ett stort antal barn från Vi- sporthästklinik på egen gård i Farhult. Så nog finns
ken och övriga Kullabygden deltar regelbundet i
det fortsatt gott om hästliv i Viken med omnejd!
våra aktiviteter.
Lotta Strömgren Jönsson

Elinor och Zeus under nationshoppning i Polen maj 2016.

Vikens just nu mest
framstående ryttare är
Elinor Malmgren. Elinor är
17 år och går andra året på
gymnasiet. Två år i rad har
Elinor kvalat in till finalen
i Morgondagens Vinnare
som rids på Scandinavium
i samband med tävlingar
i världscupen där. De 16
bästa juniorerna i Sverige
kvalar in.

– Ridskoleverksamheten är igång under vår, sommar och höst, i en vidunderligt vacker dunge i Svanshall med närhet till Skäldervikens vackra kust. Här
går ett 30-tal hästar ute dygnet om året runt.
De trivs utmärkt här. De har skjul där de kan gå in,
men det gör de nästan aldrig, berättar Marianne.

FOTO: privat

VINNARE?
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MORGONDAGENS

ra hästar. Mest framgångsrik är just nu Marie Sjögren
säger Folke. Hon är tillika klubbens tränare för ungdomar och bedriver fullskalig verksamhet som beridare av egna och andras hästar.

Instruktioner och filmning på framhoppningsbanan

Här arrangerar vi årligen ett par tävlingar som är
synnerligen väbesökta. Det finns inte så många gräsridbanor kvar, de är svåra att underhålla. Därför
innebär våra tävlingar många starter.
Mest välbesökt är Kullacupen som hålls i juni varje år.
– Vissa år ligger denna tävling helgen före Falsterbotävlingarna vilket innebär att många väljer att komma hit för en finslipning inför Falsterbo, säger Folke.
Klubben har stor tränings- och tävlingsverksamhet
med framgångar såväl bland ponny som bland sto-
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Sveriges yngsta mästerkock?

Den 29 september förra
året fick Julia Palms mamma Malin ett sms. - Grattis!
Julia har blivit uttagen som
en av 12 deltagare i Sveriges yngsta mästerkock
2017! Detta var början på
ett stort äventyr.

Ovan Julia inför audition, till höger
står hon vid morfars restaurangspis
under träning och nedan ser vi
favoriträtten Pasta Frutti di mare
tillagad hos morfar.

Team Rynkeby är ett
välgörenhetsprojekt som
grundades 2002. Deltagare
från hela Norden samlar
in pengar till förmån för
barn med cancer och varje
projektår avslutas i juli
med en gemensam cykeltur - Tour de Paris på nätta
120 mil.

Vill du vara med och
bidra till Team Rynkebys insamling, swisha
ditt bidrag till
123-682 77 03. Ditt bidrag går oavkortat till
Barncancerfonden.
Följ oss på resan:
facebook.com/
teamrynkebyhelsingborg
instagram.com/
teamrynkebyhbg
http://blogg.hd.se/rynkeby/
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I år består Team Rynkeby av 1700 motionscyklister och 400 funktionärer fördelade på 44 lokala lag
från Sverige, Danmark, Finland, Norge och Färöarna.
Helsingborgslaget består av 50 engagerade själar, varav fem lagmedlemmar är hemmahörande i Viken.
Det är faktiskt så att Viken har varit representerade i alla Helsingborgslag sedan första gänget cyklade iväg 2013. I år medverkar Beiron Palm, Niclas
Ramberg och Kajsa Lilja för första gången. Kajsa får
sällskap av pappa Bengt-Olof (Bengan) Lilja som
även cyklade 2015, och då med Kajsas storasyster
Josefin. Vikengänget består också av Sophie Giescke
Linné, som även hon cyklar för andra gången.

Det blir en vecka full av personliga utmaningar där
den inre resan är minst lika viktigt som den fysiska.
Det kräver ett visst mått av pannben för att bita ihop
och cykla vidare när låren skriker av smärta och baken ömmar och inte vill se en cykelsadel mer, berättar
Sophie som ändå tycker att det goda överväger, och
därför utmanar sig själv att göra om resan.

Lagets yngsta medlem
Kajsa som går i tvåan på gymnasiet, är lagets yngsta
medlem och en härlig injektion med sin energi. Alla
som känner Kajsa vet hur go (och pratglad) hon är.
Jag ser möjligheten i att göra något gott för andra,
och det blir en härlig upplevelse för mig själv. SamVad är drivkraften?
tidigt blir vår största utmaning att utrota barncancern
Vad är det då som gör att så många med helt olika
och detta försöker vi göra genom att samla in så
bakgrund drivs att vara med i den här typen av välgö- mycket pengar det bara går, berättar denna vältränarenhetsprojekt? De är kraften att göra det tillsammans, de tjej, som kommer klara cyklingen som en dans.
att vara ett sammansvetsat lag, där alla hjälps åt mot
5000 timmars träning
ett gemensamt mål, veteranen Bengan berättar:
Under hela vintern har laget tränat flitigt, på både
– Cancer måste besegras och om Team Rynkeby
kan bidra till att forskningen gör framsteg är det det spinningcykeln och genom olika former av styrka.
Lägger man ihop lagets alla träningstimmar kommer
bästa som kan hända! Ingen ska behöva lämna jorvi upp i 5000 timmar! Inte konstigt att man lär kändelivet på grund av cancer. Värst av allt är det när
na sina lagkamrater. Teamet har också jobbat aktivt
det drabbar unga och deras familjer.
Min medverkan är ett sätt att få stopp på eländet. med att samla in pengar genom olika event, bla på
Julmarknaden i Viken.
Utmaningen för mig själv blir att ta mig till Paris på
Om man kan och har möjlighet är Team Rynke7 dagar, men det blir en lätt kamp jämfört vad det
by-projektet
det bästa man kan vara med om, en
drabbade går igenom.
perfekt kombination av att göra en god sak, träffa
Niclas ska inte bara cykla, utan är även teamets läkare:
nya människor och samtidigt bli riktigt vältränad, säJag är med för den goda sakens skull. Som läkager Beiron entusiastiskt.
re får jag se livets baksida och allt elände, inklusive
barncancer. Jag vet också att finansieringen av diver- Nu har äntligen utesäsongen börjat, och lagmedse forskningsprojekt inte alltid är lätt. Där gör Team lemmarna ska få ihop vars 250 mil på cykel innan
Rynkeby en stor insats. I år går 50% av insamlingen
avfärd. En utmaning som heter duga för den som
till forskning i barnleukemi och 50% till syskonstöd- aldrig suttit på en racer förut. Målet är att vara säjare, som tar hand om de drabbade barnets syskon.
ker på cykeln och att Tour de Paris ska avverkas
utan några incidenter. Håll tummarna för VikengängÖmma bakar och starka pannben
et, lördagen den 15 juli cyklar Beiron, Niclas, Kajsa,
Den 8 juli lämnar det engagerade gänget HelsingBengan och Sophie in i Paris efter sitt livs resa!
borg för att under 7 dagar cykla 15-20 mil/dag i sol,
regn, eller blåst. Ja vad vädergudarna bjuder på i år
Sophie Giescke Linné
Stolt Team Rynkeby-cyklist och Vikenbo
återstår att se, men ett som är säkert är att cykla hela
vägen ner till Paris är målet för denna Vikenkvintett.

Serien börjar sändas den 12 april, så du har kanske
redan sett Julia Palm från Viken på TV.
– Jag har alltid gillat att laga mat, berättar Julia.
Att jag sökte till programmet kan jag tacka Malin
Broman för. Jag gick på hennes matlagningskollo
förra sommaren och det var hon som rekommenderade mig att söka.

Julias morfar har varit till mycket hjälp
Inför tävlingarna har Julia haft mycket hjälp av sin
morfar. Han heter Stefan Jansson och är krögare på
Jungman Jansson på Önnereds Brygga i Göteborg.
– Ja, morfar har varit hos oss jättemycket. Han
har drillat mig i att laga såser, steka kött och laga olika sorters fisk. Det är mycket man måste kunna och
ha i huvudet, temperaturer och tillagningssätt för
vi fick inte ha recept, förklarar Julia. En gång kom
morfar och hade massor av olika sorters fisk med sig
som vi skulle öva på. Då fick vi ge mycket av maten
till grannarna för vi inte kunde äta upp allt själva.
– Ibland när vi satt och tittade på TV kunde morfar fråga; vilka ingredienser behöver du till en bearnaisesås? Då gällde att vara snabb, skrattar Julia.
Under hösten spenderade Julia många helger i
Stockholm för att medverka vid inspelningarna.
Onödigt spännande start för Julia
Julia kan inte berätta så mycket om hur det gick för
henne i programmet. Det får hon inte. Det hon dock
kan berätta är vad som hände i det första programmet, det har sänts när denna tidning kommer ut.
– Ja, det blev ju ingen vidare lyckad start, fnisdjursklorna genom att dänga till dem med en kastsar Julia. Jag skulle laga min favoriträtt Pasta Frutti
rull som jag brukar göra, råkade jag istället knocka
di mare. Jag tänkte att nu ska jag knocka dem från
en tallrik och fick porslinskross i min nytillverkade
start! Men allt gick fel. När jag skulle knäcka skalpasta. Så det var bara att börja om och göra ny. Sedan brände jag min sås så den fick jag kasta och
tänka nytt för nu var tiden nästan ute.
Då var det lite jobbigt. Inte minst genom att jag
hade en kamera bakom huvudet som filmade allt
som gick fel. Men det gick bra ändå!
Julia berättar att det var väldigt roligt att se hur
det går till att spela in TV, och att lära känna många
andra med samma intresse. Men roligast av allt var
att träffa juryn som bestod av Pål Svensson, Danyel
Couet och Helsingborgs egen Tina Nordström.
– Jag vill gärna bli kändis-kock som de… eller tvkändis, det funkar också, avslutar Julia glatt.
Vi håller nu alla tummar för Julia och hoppas att
vi får följa henne i många program framåt i Sveriges
yngsta mästerkock 2017.
Lotta Strömgren Jönsson

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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Cyklar till Paris – mot cancer

Claes Pettersson
kämpar för Viken

Då hamnade slutnotan på 190 miljoner. Ombyggnaden gjordes i fem etapper och avslutades under
sommaren. Ett annat stort politiskt beslut som Claes
varit med om, och varit den drivande kraften bakom, är förbifart Viken.
Partibyte inför val
Inför valet 2002 lämnade Claes Socialdemokraterna
efter interna stridigheter och gick över till Centerpartiet. Detta gav Centern ett rejält uppsving. I det valet
fick dessutom Claes flest kryss av alla fullmäktigepolitiker.
2011 var det dags att lämna den politiska arenan efter 40 spännande år. Nu skulle han gå i pension och
ta hand om familj och vänner. Under åren hade han
försakat mycket och nu var det dags att ta ifatt det
han förlorat.
Golf blev ett nytt stort intresse
I början av 2000 talet hade Claes börjat spela golf.
Idag är detta största fritidsintresset. Han är medlem
i Helsingborgs golfklubb med sin fina bana i Viken.
Här spelar Claes med sina kamrater och umgås och
självfallet diskuteras det politik bland mycket annat.
Han är också engagerad i en av Höganäs största
industrier. Han är nämligen styrelseordförande i Kullaplast, ett jobb som han gillar.
Claes är också med i styrelsen för Vikens Bastubadare och jobbar i Vikens- Kultur och Byaförenings
valberedning. Så trots sina 73 år ligger han inte på
latsidan.
Brinner för skolfrågan
När han inte jobbar i trädgården så tar han gärna en
cykeltur. I sina diskussioner med barnbarnet så har
skolfrågorna varit ett hett diskussionsämne. Vikenskolan är som vi alla vet under ombyggnad. Detta
har engagerat Claes och för att han skall få insyn i

Foto: christer johansson

Claes Pettersson har alltid
varit en engagerad Vikenbo.
Claes politiska bana började
då han inte fick bygga sitt
nya hus i Viken som han och
hustru Else önskade. Många
möten med byggnadsnämnden resulterade i att han 1971
blev invald som ersättare i
densamma.

Claes fru Else har nu haft sykurser två gånger i veckan i trettio år på Vikenskolan och här har intresserade från hela kommunen deltagit genom åren.

Claes Pettersson
om sitt Viken
Var är Vikens Centrum?

– För mig är det området
kring Tempo och
hållplatsen.
Vad tror du om de olika
planerna på nya hus och
lägenheter som kommunen
och privata exploatörer planerar i Viken?
– Det måste byggas i en takt
som passar skola och övrig
service.
Kan Viken växa för
mycket så att till och med
Vikenskolan blir för liten
om ett par år?
– Ja det kan byn men det får
inte ske!
Hur skall vi få fler
ungdomar att engagera sig
i Vikens framtid?
– Vi måste engagera
ungdomarna i tidigt skede i
de frågor som berör Viken.
Vad saknar du i Viken?
– Läkarstation med
kringliggande service.
Är Viken en tillräckligt
levande by?
– Nej alldeles för många
sommarhus!
Vad är bäst med Viken?
– Havet med olika
verksamheter som tex vår
bastu i hamnen kombinerat
med havsbad!

Christer Johanssom

Vikenföretagarna på frammarsch!

Här hittar vi Claes på Helsingborgs GK i Viken, hans favoritbana.

Samtidigt var Claes engagerad i kyrkolivet i Viken
som kyrkorådsledamot där han deltog aktivt i arbetet att få ett nytt församlingshem och utbyggnad av
kapellet. Han var även med och öppnade och gjorde ett omtag kring Paul Jönska gården.
Sedan 80-talet har Claes suttit i Höganäs fullmäktige. Han kan även sätta titlar som kommunalråd
och oppositionsråd på sin politiska meritlista.

Under de fyra år som Claes var kommunstyrelseordförande (1994-1998) fick Höganäs kommun sin
första gymnasieskola i Höganäs och i Viken fick vi
vår första samlade skola med årskurser 1-9.
Utbildning har alltid legat Claes varm om hjärtat
och han insåg tidigt att skulle Höganäs utvecklas så
måste vi har bra skolor där för våra barn. I slutet av
januari 1998 invigde Claes ombyggnaden av Vikenskolan från högstadium till f-9 skola. 		

SOMMARTENNIS!
Alla är lika välkomna, från nybörjare till blivande klubbmästare. Träna på
planket, spela på våra fina grusbanor och delta i sommarens alla aktiviteter!
Ett hett tips… Boka redan nu!

Aktiviteter
20-21 maj Grill-Cup
19-22 juni Summer Camp för barn 7–15 år,

kul kombo tennis/segling i samarbete med WBS

26 juni–6 aug VTK:s populära tennisskola
veckovis från v 26–31

V32 Vikenspelen

Anmälan och mer info på www.vikenstk.se
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den fortsätta processen har han tagit plats i utbildningsnämnden i Höganäs kommun. Politisk comeback alltså!
– Jag vill att mina barnbarn och alla andra barn i
Viken skall få en bra och levande skola och därför
vill jag vara med och påverka.
– Jag vill inte att skolbarnen skall tvingas vistas
på en byggarbetsplats en dag längre än nödvändigt.
Skolan skall vara en trygg och säker plats att vara
på och det gäller också att kunna resa säkert till och
från skolan, säger Claes.
Ombyggnaden
av Vikenskolan
påbörjades under januari månad. På plats
var Claes och
bevakade att
Claes vid skolbygget en kylig dag i vintras.
			
allt gick rätt till.
Cykeltrafiken fungerade inte säkert från Vikens Ry
och då var han där och ordnade med projektledaren
för bygget så att detta löstes. Han har ju en del kontakter som han samlat på sig genom åren och vet
hur en slipsten skall dras!
Många har engagerat sig i Vikenskolans framtid
och Claes är en av dem som brinner för utbildning.
Han vill att skolan skall utformas på det sättet att
alla Vikenbor kan ha del av framtidens skola.
– Det är ju inte bara under skoltid skolan skall
vara öppen utan det handlar också om elevernas
fridtid och alla kvällskurser som hålls på skolan.

Vår vision i Vikens företagarförening är att hjälpa Vikens företagare att expandera sina affärer.
Det gör vi främst genom att göra våra medlemmar och deras
erbjudanden synliga i Viken och vårt närområde. På det sättet vill
vi verka för att Viken som ort fortsätter vara ett levande samhälle
med god service till alla som bor i Viken och Kullabygden. Vi
uppmuntrar till eget företagande hos Vikenborna. Och så klart…
Att vi alla ska handla med hjärtat – i Viken, så vi får behålla det
fantastiska utbud och den service vi har idag.
Vi tycker att det är viktigt med nätverkande, där vi främst lär
känna varandra, men också hjälps åt att skapa kontakter utanför
Viken. I samverkan kan vi nå längre! Därför försöker vi ordna
flera tillfällen där vi kan träffas och lära av varandra samt bjuda in
experter på olika områden för att utveckla oss själva.
Förra årets stora satsning på ett gemensamt reklamutskick blev
en stor framgång. Flera företagare vittnar om nya affärer tack
vare detta. Reklamutskicket tar vi fram för våra medlemmar

2 gånger/år och det distribueras då till Viken, Lerberget, Hittarp
och Domsten + utvalda platser som butiker, restauranger m.m.
Vi vill ju att fler än Vikenborna ska upptäcka och ta del av det
vi har här i Viken.
Den nya styrelsen, som valdes på årsmötet nu i mars, kommer
inom kort ta fram en plan för verksamhetsåret. Eftersom vi är en
förening som förlitar oss på ideella krafter, är det viktigt att vi inte
splittrar vår energi på för många projekt. Därför tar vi gärna emot
idéer och tips om hur vi på bästa sätt kan hjälpa våra medlemmar. Kontakta oss gärna på info@vikensforetagarforening.se
Ni kan läsa mer om oss och våra medlemmar i Vikenguiden.

Maths Mathson
ordförande
Vikens företagarförening

en Vikenguiden
Vikenguid 2017
Viken
2017
guide
n
2017

Styrelsen
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hos oss på Hamnplan
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DESSERT
VI BJUDER ejPÅ
3-rätters specialmenyer)
Max 2 personer (gäller
t.o.m. 171231
vid 1 köptillfälle
Gäller med kupong

$

Inlöst av:___________________________________________

042-23 60 36
hamnplan9.se
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i Viken centrum

Maths Mathson, Mathson Service AB/Konstglaset
Martin Levin, Tempo i Viken
Kith Wig, Scratch Reklam- & webbyrå
Ola Jacobsson, Hamnplan9
Birgitta Hanerus, Hanefred Köksdesign/Lidhults
Nisse Tellström, Vikens Elektriska
Iréne Bergeld Bergman, Bergeld Beauty
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All inclusive

& få 450 g kaffe

Kaffe på köpet!

$
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FRANS ELLER BRYNFÄRG
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vet väl att du alltid
får en lånebil helt
FÖR
när140:du lämnar din Mercedes-Benz
gratis av oss
Du

för service via oss.

för en stadig frukost:
Allt man behöver
salami, leverpastej,
bröd, ost, skinka,
fil, musli, sill m.m.
ägg, kaviar, yoghurt, weinerlängd eller
Och som avslutning:
kaffebröd.
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på även
Väg 111
tillverkar
invänster.
Lars
meter,
Onsdag-fredag
Onsdag-fredag
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Detta intresse ledde till att Annika spenderade
några år i ungdomen i Ohio i USA där hon studerade just statskunskap och internationell politik.
Väl åter i Göteborg igen följde fortsatta studier i
statskunskap på Göteborgs Universitet och därefter
en lärartjänst på Sigrid Rudebecks gymnasium.

I huset till vänster bor numera Sveriges ambassadör i Prag, Annika Jagander. (Tidigare,
bodde här också artikelförfattaren Lotta Strömgren Jönsson.)

Ibland fastnar något som
någon sagt i huvudet och
ger liksom ingen ro. Så var
det för mig när jag första
gången träffade Annika
Jagander. Vi kom att tala
om att hon tjänstgjorde på
den svenska ambassaden
i Prag.
– Vad gör du då där,
frågade jag.
– Jag är typ chef där kan
man säga, blev svaret.
– OK? Om man är ”typ”
chef där, är man inte ”typ”
ambassadör då, frågade
jag.
– Jo, det man väl också
säga, svarade Annika lite
undvikande.
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Långt efter gick jag och klurade på detta. Vad menade hon egentligen? Varför var hon så hemlighetsfull?
Vem var egentligen denna kvinna?
Till slut fick jag chansen att räta ut dessa frågetecken med förevändningen att göra ett reportage för Byaluren. Så följ med på detta möte med en
spännande person med en inte helt vanlig livshistoria och karriär.
Det visar sig att Annika arbetat med spännande
personer som Fidel Castro, Pierre Schori, Jan Eliasson
och Madeleine Albright, för att bara nämna några.
Annika Jagander är först lite motvillig till att intervjuas med fokus på sin egen person, så vi enas
om att ses hemma hos henne och också tala lite om
hennes hus som, liksom sin nuvarande ägare, har en
lång och spännande historia. Annika är sedan något
år fast boende i Viken.

Svarade på en annons från UD
– En dag såg jag en annons om att det pågick ansökningsförfarande till UD, sökte och blev antagen.
Min första postering blev inom FN och i USA. En
spännande tid men med mycket hierarki i strukturerna och dåliga arbetsrättsliga villkor. Då bestämde
jag mig för att i fortsättningen välja svenska arbetsgivare och har efter det arbetat i 31 år inom UD.
Att bli diplomat är livstidskarriär och innebär ett
val av livsstil då man ständigt förväntas byta stationering. Normal sett har man en till två posteringar
under sex till sju år. Därefter ska man hem och arbeta på svensk mark under ett antal år, innan man
skickas ut igen.
Det är inte enkelt att bilda familj under sådana förhållanden. Särskilt inte om man är kvinna, säger Annika.
Havanna blev inledningen på ambassadkarriären
Annikas första ambassadtjänst var som ambassadsekreterare på svenska ambassaden i Havanna på
Kuba under åren 1986-1989. Under denna tid var
Sverige en viktig samarbetspartner för Kuba.
Sverige drev flera sociala program på Kuba och
var en av landets största biståndsgivare.

Träffade du Fidel Castro? kan jag inte låta bli att fråga.
– Flera gånger, blir det självklara svaret. Han kom
gärna till ambassaden för samtal. Ofta på eget initiativ. En av hans medarbetare brukade ringa mitt i natten och fråga om det passade om El Comandante en
Jefe (Överbefälhavaren) – som Castro alltid benämndes i Cuba - kunde komma på besök. Då var det
bara att gå upp och träda i tjänst. Det fördes många
ideologiska samtal – och det dracks en hel del rom,
skrattar Annika. Sverige och Olof Palme ansågs som
framsynta och öppna samtalspartners.
Annika var vidare begravningsadjutant vid Olof
Huset är en del av Vikens hstoria
Palmes
begravning och beskriver detta som en
Hon bor i ett hus vars ägarlängd från 1737 finns dokumenterad och på så sätt blir en del av Vikens his- mycket speciell tid.
Efter tiden på Havanna bar det åter av till USA,
toria. På baksidan av ett fotografi som hänger i huset
nu till ambassaden i Washington. – En fantastisk
har någon börjat teckna ned ägare genom tiderna.
plats på jorden för den som är intresserad av interFotografiet har sedan fått hänga kvar när huset
nationell politik, konstaterar Annika.
bytt ägare och på så sätt fyllts på genom åren.
Det finns även en del gamla kort från huset och
Dags för tjänst i Sverige igen
dess innergård som visar på ett lantligt liv. Det som
Därefter var det dags för några år på svensk mark.
idag är den vackra glasade veranda där Annika och
Som diplomat förväntas man inte tappa kontakten
jag sitter vid vårt samtal, var förr ett stall där djuren
med sitt hemland. Tjänsten var på Utrikesutskottet.
huserade.
– Detta var en intressant tid då Sveriges politiska
landskap
förändrades. Det var regeringsskifte och
Annikas egen historia är spännande
Ny Demokrati klev in på banan. Det var en spänAnnikas historia är spännande och fylld med möten med både svenska och utländska diplomater och nande tid. Jobbet innebar bland annat att författa betänkande på uppdrag av olika politiska partier.
världsledare.
– Det var kul, berättar Annika och skiner upp.
– Jag är uppvuxen i Göteborg, och mina föräldrar var statstjänstemän. Tidigt blev jag intresserad av Här fick man ta ut svängarna ordenligt, när man
statskunskap och inte minst av USA:s politik som på skrev åt någon annan! Inte minst åt Ny Demokrati.
Nu var det även tiden för EU-omröstningen och
den tiden var framsynt, inleder Annika.

Annika ansvarade för att sammanställa alla utlåtanden och hade slutligen två olika betänkande färdiga
i skrivbordslådan, ett om det skulle bli ett ”ja” och
ett om det skulle bli ”nej”.
– Det var så oförutsägbart, det gick verkligen inte att veta hur det skulle gå så vi fick förebereda oss
för båda utfallen. Idag vet vi.
Tillbaka till USA, men nu för Sverige
Efter denna tid i Sverige ville Annika tillbaka till
multilaterala relationer och blev placerad vid Sveriges FN-representation i New York.
– Detta var under den tid då Sverige slogs för
en plats i säkerhetsrådet (1996-1998). Det var en tid
med mycket hårt arbete, galna arbetstider och lite
sömn. Dessutom verkade inte UD ha förstått detta
med tidsskillnader, så när man slutligen lyckats varva ned och somna vid 1-tiden på natten, då ringde
cheferna från UD, för då hade de börjat sin arbetsdag i Sverige! Det var bokstavligen under denna tid
som jag blev gråhårig, skrattar Annika.
Efter New York bar det av till Madrid med fem
års postering som andreman vid ambassaden där. Efter dessa fem år var containern packad för hemfärd
för planenlig tjänst på svensk mark.
– Då ringde de från UD och erbjöd mig att bli
ambassadör i Botswana. Det var bara att gå ned och
byta adresslapp på containern till det något mer exotiska Gaborone i Botswana.
– Ett fantastiskt land, stort som Frankrike, med
fungerande demokrati, fred och tillväxt, berättar
Annika vidare. En viktig uppgift i Botswana var också att samarbeta med SADC, EU:s motsvarighet i
södra Afrika, med 15 medlemsstater, och som Sverige stöttat under många år. Gaborone är alltså motsvarigheten till Bryssel i södra Afrika, dvs. säte för
SADC:s huvudkontor.

Här ser vi i fonden längst bort, huset i hörnan av Skeppargatan och Jens Påls Guda.
Nedtill ambassadören själv i i det nutida husets favoritfåtölj.

Till slut blev det då ”typ” ambassadör i Tjeckien
Efter detta landar vi slutligen i Annikas postering
som ambassadör i Prag. En stad som Annika talar sig
varm för. Sedan i somras är Annika pensionerad.
Jag undrar förstås hur hon hamnade här, där vi
sitter på glasverandan, i huset på Martin Påls Guda.
– Detta är väl en bra plats att leva på, konstaterar
hon enkelt. Jag har varit här på besök hos vänner
sedan 70-talet. Jag är en västkustmänniska och gillar
havet. Och det är en trevlig by att promenera med
hunden i.
Vi kan väl bara hålla med.
Och jag kan äntligen sluta klura på vad som menas med att vara ”typ” ambassadör…

Foto: Lotta strömgren jönsson

Här nedan bor en
”typ” ambassadör

Lotta Strömgren Jönsson

Extra Öppet med massor AV
överraskningar, Extrapriser
och leverantörer på plats.

Lördagen den 17 juni

Tel. 042-236110 • Karlsfältsvägen 3 • www.vikenslantman.se
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Foto: Olof engvall

Välkommen
till Viken

Emal Shahpasandi och Javad Khan Usl
drömmer om en framtid
De kommer från samma provins i norra Afghanistan.
De är båda 17 år och lärde känna varandra på ett
HVB-hem i Höganäs 2015. Sedan april 2016 bor de i
Viken och är goda vänner. Båda plågas av djup oro.
Trots det drömmer de om en framtid i Sverige.
– Jag vill bli journalist för att berätta om sanningen och se världen. Jag är nyfiken och vill förstå hur
saker fungerar, säger Javad Khan Usl, på besök hemma hos Byalurens skribent.
Bredvid i soffan sitter Emal Shahpasandi som också drömmer om framtiden. Vi dricker te utan mjölk.
– Jag vill bli läkare för att hjälpa människor som
behöver hjälp. Jag vet att det kräver mycket och jag
kanske ska börja läsa till undersköterska. Men jag
vill verkligen hjälpa människor, poängterar Emal.
Både Emal och Javad har bott på Vikens HVBhem sedan det öppnade i april 2016. Ett hem de
tycker mycket om, mycket på grund av det mottagande de fick från första dagen.
– Det var ingen som välkomnande oss till Brorsbacke. Ingen brydde sig och ingen välkomnade oss.
Men i Viken fick vi direkt ett fint mottagande av
människor som bryr sig om oss. Vi vill berätta att
vi är mycket tacksamma för detta och vill tacka alla i Välkommen till Viken. De måste förstå att vi är
mycket tacksamma, säger Emal med eftertryck.

Välkommen till Viken summerar 1,5 år och 100 aktiviteter – för integration och medmänsklighet
Före detta lärare, egna företagare, föreningsmänniskor, sjukvårdare… ja alla sorters professioner med
en sak gemensamt. Omtanke om Viken och omtanke om barn på flykt.
– Vi möter hela tiden mängder av glädje men också djup sorg och bottenlös oro över framtiden. Vad
annars. Vem hade orkat vara glad om du hela tiden
levde med bilan över huvudet att plötsligt, med bara
timmars framförhållning, få ett utvisningsbeslut och
då ha väskan packad för att åka till Migrationsverket. Pojkarna lever under omänsklig press. Man kan
tycka att de varit med om mer elände än någon ska
behöva under en hel livstid men för dem är det vardag, säger Ulla Samuelsson, en av volontärerna i
Välkommen till Viken.
Projektet rullar vidare
Efter att flera pojkar under året fått flytta från HVBhemmet i Viken, till flyktingboenden eller hem till
privatpersoner, rullar VtV vidare med sin volontärverksamhet. Regelbunden läxhjälp, utflykter, umgänge, idrottsaktiviteter och nya vänskapsband och
förtroende för människor. Allt för att göra vardagen
lite mer uthärdlig och bidra till en bättre fungerande
integration…för pojkarna och för Viken.

foton: olof engvall

Volontärsprojektet Välkommen till Viken har samlat ett stort gäng volontärer för integration av de ensamkommande flyktingpojkarna från Afghanistan.
Projektet har arrangerat över 100 aktiviteter, läxläsningar, utflykter och sammankomster sedan april
2016. HVB-hemmet i Viken har därtill lyfts fram som
det bäst fungerande hemmet i Höganäs Kommun –
med minst problem och mest integration i samhället.
En modell för fler ”Välkommen till-projekt” i regionen!
Efter att ett 70-tal personer i början av 2016 samlats för att bidra till att välkomna 18 ensamkommande pojkar från Afghanistan till HVB-boendet i Viken,
firar projektet nu 1,5 år. Projektet har nominerats till
Årets vardagshjälte och såväl SVT, Svenska Dagbladet och lokalpress har frekvent skildrat volontärskapets insatser.
– Personer som bestämde sig för att göra skillnad
istället för att titta bort och skyffla över utmaningen
på nån annan, säger Kjell Cronert, initiativtagare
till och sammanhållande av Välkommen till Viken.
Från en stor grupp på 70 personer har projektets
kärna hela tiden vilat på ett 15-tal verkliga eldsjälar.

En bild från Byalurens höstnummer 201, då VtV hade arrangerat en utflykt till Kungsbygget med rodel, Zipline, umgänge och god mat.
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Emal Shahpasandi och
Javad Khan Usl på besök
hemma hos Byalurens
chefredaktör, Olof Engvall.

En lång resa mot trygghet
Idag lever Emal och Javad i en temporär trygghet.
I fred och i ordnade former. Normalt för svenskar –
en oändlig lyx för afghaner. Men med ständig sorg i
hjärtat över att vara långt ifrån familj och hemland.
Utan någon som helst aning om de någonsin får
se hemlandet eller familjerna igen. De är vana vid
ovissheten. Resan till Sverige var ingen lek.
– Jag reste genom ett tiotal länder för att komma
till Sverige. Det tog 20 månader att ta mig genom Pakistan, Iran, Turkiet, Grekland, Makedonien, Serbien, Slovakien, Österrike, Tyskland, berättar Emal.
Framme i Trelleborg hösten 2015 flyttades Emal
snart till Höganäs, och halvåret senare till Viken.
Precis som Javad väntar han nu på beslut om ”PUT”,
permanent uppehållstillstånd. När som helst (kanske
innan denna artikel publicerats) kan beskedet komma. Stanna eller lämna för återvändande till ett land
som närmast är i krigstillstånd och helt dysfunktionellt. Ett land där allt kan hända, närsomhelst. Idag

har Javad sin lillasyster och mamma kvar i provinsen
Logar. Han drömmer om att träffa dem igen en dag.
– Min pappa var lärare och han lärde mig mycket, däribland engelska. Jag saknar min familj
enormt och vet inte när jag får träffa dem igen. Men
vi har kontakt via telefon och en släkting i Kabul.
Det vet att jag är i Sverige och att jag är säker, berättar Javad och tittar ner på sina händer.
Javad, som tycker mycket om att gå på Kullagymnasiet i Höganäs, att träna och att träffa människor,
lyckas trots all sorg och ovisshet nära egna drömmar. Drömmen om att bli journalist. Inte nog med
att han förstår all svenska och kan prata obehindrat,
talar han flytande engelska. En stor tillgång om man
ska bli världsreporter och journalist en dag.
Drömmen om Afghanistan är oviss
På frågan om de vill återvända till Afghanistan möts
undertecknad av en skarp blick.
– Självklart vill vi det. Vem vill inte träffa sina föräldrar och sin familj igen, säger Emal snabbt och fortsätter: Men vi vet inte om det någonsin går.
Afghanistan är helt trasigt och man kan inte lita på
någon. Inte politiker, inte någon. Efter 40 års krigande och massor av länder som försökt hjälpa till i
Afghanistan, vilka är chanserna att det ska bli fred
snabbt? Små, säger Emal med sorg i blicken.
Till skillnad från Javad har Emal ingen kontakt
med sin familj i Afghanistan. Där de bor finns ingen
kommunikation, eftersom talibaner förstör den målmedvetet. Emals mamma och två småsystrar vet helt
enkelt inte VAR Emal finns. Ingen. Noll kontakt.
Och om vi tvekar över hur Emal och Javad känner för Höganäs och Viken kan vi sluta undra. De
tycker mycket om sitt hem här.
Vi har lärt känna många, bra människor.
Både svenskar och invandrare. Här finns alla möjligheter att idrotta, en bra skola och bra lärare, ett bra
boende och förstås många kamrater i Välkommen
till Viken. Vi vill inte bli flyttade runt i Sverige. Det
är ju HÄR vi har kontakter och vänner. I vårt förra
liv bestämde Talibanerna allt och gav oss aldrig några val. Nu drömmer vi om att kunna välja själva. Det
är aldrig bra att tvinga människor till saker de inte
vill, avslutar Javad.
Olof Engvall
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…var skulle byborna njuta av orgelkonserter, en stilla mässa,
musikgudstjänster med körer, solister och musiker?

alla foton: kyrkans arkiv

Tänk om kyrkan inte fanns…

Sommarkonserter 2017
Söndagen 4 juni 19:00, Vikens kyrka

Tycker du att kyrkan gör ett
bra jobb i Viken? Rösta då i
kyrkovalet den 17 september!

För kärlekens skull

Körerna Canzonetta, Young Singers och
Young Voices under ledning av Helena Morath och Karin Johansson framför ett program med sånger om kärlek, tillsammans
med instrumentalisterna Hans Nilsson, Marcus Lundgren och Mika Morath.

Välkomna 10 september!
16-18 Valcafé med förtidsröstning i Kyrkstugan
18.30 Konsert i kyrkan med
Samuel Ljungblahd (känd bl a
från Carl-Philip och Sofias bröllop i Storkyrkan) och körer.

…var skulle de här barnen
sjunga tillsammans varje vecka
om inte kyrkan fanns?

Tisdagen 11 juli 19:00, Vikens kyrka

Tisdagen 29 augusti 19:00 Vikens kyrka

En odyssé med Jeanette Eriksson, violinist
och riksspelman. Jeanette är en gränsöverskridande musiker som ständigt utforskar
nya musikaliska uppslag. Konserten innehåller såväl folkmusik efter den skånske
spelmannen Johan Jacob Bruun som österrikisk och fransk barockmusik.

Diederich Buxtehudes musik utgör en ständig inspirationskälla för musiker och tonsättare. Här möter vi nyskriven musik för
orgel som tillkommit i dialog mellan organisten Karin Johansson och tonsättarna
Katt Hernandez, Maria Löfberg, JohanMagnus Sjöberg och Kent Olofsson.

Paris/Särslöv/Salzburg

Buxtehude igår och idag

Tisdagen 20 juni 19:00, Vikens kyrka

Möte i mixturen

Pär Moberg, saxofon och Karin Johansson,
orgel
Ett musikaliskt möte mellan två instrument,
två traditioner och två musiker. Konserten
innehåller både folkmusik från olika länder och orgelmusik från olika epoker i våra
arrangemang för orgel och saxofon.

…var skulle samtal om tro, andlighet och etik äga rum?

Tisdagen 1 augusti 19:00, Vikens kyrka

Himmelskt med Flauto Dolce

Blockflöjtskvintetten Flauto Dolce bildades på 1980-talet i Malmö och spelar musik alltifrån blockflöjtens guldålder (15- och
1600-talen) till nutida musik speciellt komponerad för denna ensemble.

Uppslaget är ett samarbete mellan Byaluren och

…var skulle sorgen och oron
lindras genom stöd och gemenskap?
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…var skulle de här 15-åringarna träffas och tala på djupet om
livet, rädslan och kärleken?
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Var badar du
helst i Viken på
sommaren?

–Passa på och njut av miljön,
gå och flanera.
–Gå ner i hamnen och besök
våra fina restauranger. Och så
har vi golfen och tennisen, kyrkan, Vikentomater och Larsviken. Ja, det finns så mycket.

Casper Hjalmarsson:

–Hamnen. Jag gillar hamnlivet. Det är mycket folk, båtar,
restauranger och man kan bada vid Grähsa brygga. Jag trivs
jättebra i hamnen.

Sophiamöllan håller på att göras fin inför säsongsöppningen på
Skånska möllors dag den 2 juli. Sedan är möllan öppen från måndag till fredag mellan klockan 13 och 18 under tre veckor. Då kan
ni få guidade visningar av ungdomar som sommarjobbar i möllan.
Som tidigare år är möllan öppen samtliga söndagar i juli klockan
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foto: pehr frykman

– Jag badar helst nedanför Fortet. Det är ett stenkast från vårt
hus och mina tre barn tycker
om att gå dit. Dessutom är sundet så vackert att titta ut över
när man badar. Underbart helt
enkelt.

Adam Timgren:

– Kanske det. Jag har inte funderat så mycket på det ännu.
Men det är ju ett mycket kul arrangemang som jag alltid tittat
på under Vikenfesten.

foto: pehr frykman

Anders Engevall:

– Kommer man från västkusten och Bohuslän vill man inte
vada ner i vattnet. Då vill man
dyka eller hoppa rakt. Springdyka är grejen! Därför är piren i hamnens inlopp bäst att
bada vid. Hoppa rakt i plurret med flera meters vattendjup
är härligt. Man får bara hålla
ett öga efter båtar så man inte ställer till det för sig. Om jag
inte badar där är det poolen
som gäller.

Fredrik Strandberg:

– Jag springer inte Vikenvarvet.
Av den enkla anledningen att
jag tyvärr inte är hemma när
Vikenfesten arrangeras..

11-17. Det är framför allt på söndagarna vi maler mjöl, om vindarna i gynnsamma. Passa på att besöka möllan där du har möjlighet
att köpa både mjöl och bakdukar. Mjölet passar lika bra till brödbaket som i pannkakssmeten. Du vet väl att Sophiamöllan finns
på Instagram och på Facebook för att du ska kunna följa vad som
händer i möllan och ställa frågor till oss.
Jessica Engvall

Anna Grahn:

– Mitt bästa tips är att ha en
picknick på stranden. En bra
plats är stranden nedanför
Fortet. Där kan man leka på
stranden och njuta av solnedgången. Ta med några goda
baguetter.

Simon Lindman:

– Jag badar helst på Piren, precis vid hamninloppet är det
djupast. Där kan man göra höga hopp, volta och träffa kompisar. Ett schysst häng med
vännerna på sommaren, vi filmar och har kul ihop. Bra djup
och ingen sand som klibbar.

foto: pehr frykman

foto: olof engvall

foto: lotta hördin

Intresset för Sophiamöllan är stort och den besöks av såväl Vikenbor
som turister från hela världen. Sommaren 2016 besökte 1 500 personer
möllan, vilket var rekord.

Stina Leire:

foto: olof engvall

Sommar
i Sophiamöllan

Tina Östin:

Tänker du
springa
Vikenvarvet?

foto: olof engvall

Paul Jönska gården är en gammal skeppargård från 1800-talet. Dess
interiör är intakt. Såväl hus som trädgård är byggnadsminnesförklarade
och handhas av stiftelsen Skeppargården i Viken.
Huset visas varje söndag under sommarhalvåret. Visning på övriga
tider kan bokas. Huset och trädgården sköts av ideellt arbetande
personer. Ett stort arbete läggs ner för att allt ska fungera.
Vad händer på Paul Jönska gården? Vi är årligen med i Trädgårdsrundan. Våffeldagen i juli månad är ett populärt arrangemang, som
många tycker borde vara flera dagar. Julmarknaden i december
Årets temautställning på Vikens Sjöfartsmuseum visar fyrskepp och
lockar också många besökare. Då säljs förädlade produkter från
fyrar med fokus på fyrskeppet Svinbådan, som låg utanför Viken från
trädgården, hembakat och handarbeten. De vackra dörrkransarna
slutet av 1800-talet till 1960.
har en strykande åtgång. Hela behållningen går till gårdens drift.
Då ersattes skeppet av nuvarande fyr. Museet visar fyrskeppets
Nya kunskaper och insikter. Vi tycker att det är trevligt och uppmunthistoria och livet ombord. Utöver temautställningen visas föremål
rande att arbeta tillsammans med engagerade människor. Då lär
och bilder från livet för sjömän, fiskare, båtbyggare och lotsar i Viman sig mycket om byns historia och får kunskap om skötsel av
ken genom århundradena.
gamla hus, trädgård och vårdande av äldre textilier.
Museet har också bilder och kartor med beskrivningar av vilka
Ideellt engagemang. Vi har roligt tillsammans. Det är roligt att arbeta
som genom tiderna ägt och bott i de gamla gårdarna i Viken.
ideellt. Belöningen består i att många vill besöka gården. Ja,
Öppet lördagar och söndagar från juli till augusti
ibland får man t. o. m beröm. Tror du att du skulle kunna göra
Museet öppnar lördagen den 1 juli och är sedan öppet varje lören insats är du välkommen i gänget.
dag och söndag mellan kl 13 och 16 fram till söndagen den 20
Mål. Våra mål är att vid visningarna ge en bra bild av hur man
augusti. Därutöver håller museet extra öppet i anslutning till Vibodde i slutet i av 1800-talet, att huset och den vackra 1800-talskendagarna den 28-30 juli. Det finns alltid möjlighet att besöka
trädgården kan hållas i sådant skick att den kan komma att visas
museet på andra tider. Kontakta någon i museets ledning.
för kommande generationer, samt att fler nyinflyttade tar sig tid till
ett givande besök.
Styrelsen
Ann-Britt Strufve

foto: lotta hördin

En gammal skeppargård

Tips och
frågor
inför en
sommar
i Viken

foto: lotta hördin

Tips för
turisten…

foto: olof engvall

Fyren i fokus

Jacob Tindberg:

– Vikenvarvet? Kanske det,
kunde vara spännade att prova på.
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Årsmöte med föryngring…

Den nya styrelsen för VKB fotograferade under det konstiterande mötet. Med början i övre raden från vänster: Christer Johansson, nyvald ordförande,
Lotta Hördin vice ordförande, Leif Olsson kassör, Louise Alexén sekreterare, Lena Thorsson ledamot. Nedre raden från vänster: Tove Mauritzon ledamot,
Ove Johansson ledamot, Lars Niwong ledamot, Lars Reuter Sjöfartsmuséet och Ann-Britt Strufve Skeppargården. Robert Johansson Sophiamöllan saknades
vid mötet.

Årsmötet för Vikens Kultur- och Byaförening, som avhölls den 9:e mars på Hemgården,
inleddes med en tyst minut för vår bortgångne ordförande Tuve Nilsson.

…och tack

Tuves gärning beskrivs i minnesorden från Bertil Lindfors på näst sista sidan i
denna Byalur. Årsmötet var synnerligen välbesökt och inleddes med en presentation av verksamheten på Välinge Innovation. Den gjordes av Carl Wachtmeister från Välinge och gav en bild av ett världsföretag i stark position och dito
utveckling.
Efter detta inleddes årsmötesförandlingar som genomfördes förtjänsfullt effektivt av vice ordf. Lars Lindblad. Den viktigaste punkten detta år var förstås
valet av ny styrelse och ny ordförande för Vikens Kultur- och Byaförening.
Valberedningen under ordförandeskap av Sven-Åke Hansson hade gjort ett
bra jobb och den nya styrelsen röstades snabbt igenom. Som ny ordförande
för föreningen valdes Christer Johansson. Christer har bott i byn i trettio år och
länge, tillsammans med Tuve Nilsson med flera, varit engagerad i kommittén
som haft kontakten med kommunen i olika frågor.
Lotta Hördin, Louise Alexén, Tove Mauritzon, Lena Thorsson är övriga nya i styrelsen. Lotta Hördin är, liksom ordföranden även medlem av Byalurens redaktion.
I styrelsens konstituerande möte, efter årsmötet, valdes Louise Alexén till sekreterare medan Leif Olsson återvaldes som kassör.
Omvalda stiftelserepresentanter är Ann-Britt Strufve, Skeppargården, Robert Jo- Avgående styrelsemedlemmar: vice ordf. Lars Lindblad och
hansson, Sophia-möllan medan Lars Reuter är ny representant för Sjöfartsmuséet. sekreterare Karin Ullström avtackades med blommor.
Clasgöran Strömgren

Välkommen till vår fina butik!

Alla dagar

9–20

Manuell kött och deli
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Foto: clasgöran strömgren

Lokal m
at!

Nybakat bröd

⇼

Catering för alla
tillfällen

Björkvägen 21, 26363 VIKEN
Tel. 042-236679

Intervju med Christer Johansson – ordförande VKB

Intervju med Lotta Hördin – vice ordförande VKB

– Oavsett storleken på uppdraget är det alltid spännande att ta sig an något nytt. Man får träffa nya
människor och lära sig mycket nytt och det ska bli
kul att jobba deltid för Viken, en by vi älskat sedan
1986, då vi flyttade hit från Småland.

– Precis som alla andra i Viken älskar jag min by.
Här finns en underbar miljö med havet och stranden
alldeles in på knuten. Lägg till en levande kulturhistoria. Och ett rikt föreningsliv. Det finns något för
alla att delta i. Det här måste vi vara rädda om och
förvalta väl. Vikens Kultur- och Byaförening är garanten för detta. Och jag hoppas kunna bidra till att
det förblir så genom att jag nu fått förtroendet att sitta i föreningens styrelse.

Hej Christer - du är Hej Lotta - du är ny
ny ordförande i VKB vice ordförande i VKB
– hur känns det?
– hur känns det?
Varför valde du att ta dig an denna roll?
– Tuve hade nya planer på hur han ville se VKB
utvecklas. Jag var till viss del involverad i hans planer. Sedan blev det ett vakuum efter Tuves oväntade
bortgång och då bad valberedningen om min hjälp
att leda VKB. Jag accepterade och vid årsmötet valdes jag till ny ordförande på ett år.
Hur ser du på VKB:s betydelse för Viken som
by och människorna i den?
– Den är mycket stor, som jag ser det. Utmaningen vi har är att få alla Vikenbor att inse samma sak!
Vilka frågor tycker du och styrelsen i VKB ska
drivas framöver?
– Få med och involvera merparten av Vikenborna
i VKB:s olika aktiviteter.
Under, säg, kommande två år. Vilka blir de viktigaste frågorna för VKB att driva?
– Den frågan kommer hela styrelsen börja jobba
med under våren och till höstmötet har vi för avsikt
att presentera vår vision av de frågor vi ska prioritera och driva.
Kommer fokus för VKB att förändras jämfört
med hur det varit tidigare?
– Vi får se vad hela styrelsen tycker ska prioriteras framöver. Varje tid har sina egna frågor och vi
ska under våren se hur vi bäst hanterar dessa.

Nedan ser vi Christer Johansson
och Lotta Hördin tillsammans på
Hemgårdens scen. Där hölls mötet
med kommunens politiker 28/3 inför
en sprängfylld Hemgård.
En rivstart för den nya styrelsen i
Kultur- och Byaföreningen.

Hur ser arbetet ut framöver för styrelsen?
– Nu ser vi alla i styrelsen fram emot att starta ett
förnyelsearbete som går ut på att få fler medlemmar, få fler som aktivt vill arbeta med de så viktiga frågorna för Viken. Det kan handla om allt från
festaktiviteter till stadsplaneförändringar, från strandstädning till försköning.
Vi behöver bredda engagemanget och vi behöver
nya kanaler för att enkelt kommunicera både inåt
och utåt. Det ska vara enkelt att ta reda på vad Vikenborna tycker i olika frågor. Allt för att få ett bra
underlag när vi ska vara bollplank till kommunpolitikerna. Byaföreningen blir ju inte bara tillfrågad när
det handlar om utbyggnadsplaner, utan även i andra
frågor som rör byn. Det är också viktigt att vi får till
ett bra samarbete med byns andra föreningar, så att
vi kan dra nytta av varandra. Kanske kan Byaföreningen bli en sammanhållande länk.
Intervjuare Olof Engvall

Vad tror du kommer att bli roligast med att
jobba med i VKB?
– Det blir tveklöst att få jobba med de olika människor som bor i Viken med olika bakgrund och erfarenhet och som är engagerade i VKB och brinner
för sin by.
Avslutningsvis – vad tycker du bäst om i Viken?
– Morgonpromenaden mellan Viken och Domsten där alla man möter säger hej! Bastun i hamnen
och golfbanan som ligger så vackert att man alltid
måste stanna upp och njuta av den vackra utsikten.
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B a d h y t t e r n a

i

V i k e n

VIKENS

SOMMARAKTIVITETER

WIKENS BÅTSELKAP KALENDER
11 maj - 21 september
Måndagsseglingar för kölbåtar.
Alla seglingssugna är välkomna.
Samling i Kajutan vid 18:00 tiden
på måndagskvällarna.

Att väder och vind och inte minst de stormar som varit behandlar
kusten vid Viken med förödande kraft har vi ofta fått erfara. Som
Vikens profiler står våra badhytter längs stranden och får ta emot
den pinande saltvinden.
Program för renovering av badhytter och bryggor
Inför sommaren 2000 skedde en inventering och samtidigt påbörjades en upprustning av de sämsta hytterna. Denna åtgärd skulle
sedan upprepas vart efter de sämsta blev åtgärdade. Denna sommar hade fem av då 22 badhytter åtgärdats Numera finns 25 badhytter i VKB:s regi.
Den 10 juni år 2000 var det även dags att inviga systrarna
Svenssons efterlängtade badbrygga i Viken som döptes till Fritiden. Denna brygga finns inom badhyttsgästernas område och inbjuder till fina bad i anslutning till nyttjandet av hytterna.
För ett antal år sedan kom så en efterlängtad ny brygga, nämligen Lisas brygga som också försetts med en badramp för att rullstolsbundna skall kunna njuta av ett uppfriskande dopp i Sundet.
I anslutning till Lisas brygga finns en vattentålig badstol.
Dessutom finns det en brygga som går under namnet Stenbryggan och för trappan till denna ombesörjer VKB iläggning
samt upptagning.

Badsäsongen för detta strandområde gäller från vecka 17 och
det innebär att bryggorna med dess tillbehör placeras ut under
denna vecka. Viss förändring av utplaceringen kan ske med hänsyn till bra eller dåligt väder.
För att anmäla sig till badhytt gäller följande kriterier:
• Medlemskap i VKB.
• Medlemskap berättigar till en plats i kön.
• Åretruntboende medlemmar har förtur.
• Badhyttsavgiften är 1.500:-/säsong.
• Säsong är 1/5 – 30/9
• Intresseanmälan ska göras skriftligt till:
VKB, Box 108, 236 03 Viken eller
info@vikensbyaforening.se
• Hyran ska vara betald senast den 1/4 varefter
nycklar kan avhämtas från 1/5.
Bankgironr. 5705 - 4108. OBS! Vid betalning 		
ange namn och att det gäller avgift för badhytt!
• Hyrestiden är två säsonger. Hyresgästen är väl
kommen med en ny intresseanmälan efter hyres
tidens slut.
• Nycklar ska återlämnas senast 30/9.

3 juni - 24 juni
Prova På Dagar, varje lördag i juni kl
10.00-13.00. Är du sugen på att prova
på segling eller vindsurfing?
WBS står redo med optimist, C55 och
vindsurfingbrädor Både för barn,
ungdom och vuxna.
Dag Maj
13 Kona-segling. Anmälan på vikensbs.se
27 Vårregattan. Kappsegling för C55 och
kölbåtar. Anmälan på vikenbs.se
26 juni - 21 juli
Seglarskola/Vindsurfingkurs barn &
ungdom. Veckorna 26-29.
Seglarskola/Vindsurfingkurs vuxen.
Anmälan på vikensbs.se
Dag Juli
28 Matchrace med C55 kl 15.00-ca 17.00.
Var med och segla i våra snabba
C55:or.
Hamnbassängen och västra piren. An
mälan på vikenbs.se
29 Vikenfesten. Öppet Hus, program på
vikensbs.se
Dag September
15 Nattsegling, Öresund.
30 Grand Final. Matchrace och säsongs
avslutning.

i Viken centrum
Alltid butiksstyckat kött.

Macken flyttar
in på Tempo i Viken

Mer information om alla våra aktiviter
hittar du på: vikensbs.se
Gilla oss på Facebook!
facebook.se/vikensbs

Köp med en
take away coffee

En valfri
kopp kaffe

20:-

Espresso
Cafe Creme
Cappuccino
Cafe Latte
Latte Macchiato

Nu har vi även: spolarvätska,
oljor till bil, gräsklippare, moped,
alkylatbensin till 4-T & 2-T, säkringar, bensindunk, tvättsvamp,
bilschampo, punkteringsspray,
startkablar, bogserlina,
kallavfettning, låsolja,
läsglasögon m.m.

VETERANBILARNA
Dag Maj
24 18:00-21:00 onsdag på Hamnplanen
Dag Juni
21 18:00-21:00 onsdag på Hamnplanen
Dag Juli
19 18:00-21:00 onsdag på Hamnplanen
Dag Augusti
23 18:00-21:00 onsdag på Hamnplanen
Dag September
20 18:00-21:00 onsdag på Hamnplanen

VIKENS TENNISKLUBB KALENDER
Bli medlem och lös säsongskort
med fri spelrätt hela säsongen
på våra tre grusbanor.
Upptäck vår hemsida www.vikenstk.se
där du anmäler till tennisskola och
bokar och betalar strötimmar
Dag Maj
20-21 Grill-Cup
Dag Juni
19-22 Summer Camp för barn 7–15 år.
Kul kombo tennis och segling
i samarbete med WBS
Vecka Juni
26
VTK:s populära tennisskola
Vecka juli
27
VTK:s populära tennisskola
28
VTK:s populära tennisskola
29
VTK:s populära tennisskola
30
VTK:s populära tennisskola
Vecka augusti
31
VTK:s populära tennisskola
32
Vikenspelen

VIKENS FÖRETAGARFÖRENING
Lunchmöten På Vikens Hamnkrog
Medlemmar och medföljande gäster
är välkomna.
Dag Maj
24 12:00 Lunchmöte
För info om kommande evenemang,
t ex höstens luncher, gå in på hemsidan:
vikensforetagarforening.se

Kullabygdens Ryttarförening
Dag Juli
22-23 Kullacupen.

Följ årstidernas växlingar och njut av potatis,
grönsaker och kött från vår egen gård!
Kyrkans Kalender
• Vi firar gudstjänst eller mässa varje
söndag klockan 11.00.
• Följande torsdagar i juli firar vi mässa
i Vikens kapell kl. 19.00
Dag Juli
06 19:00 Mässa i Vikens kapell
13 19:00 Mässa i Vikens kapell
20 19:00 Mässa i Vikens kapell
30 11:00 Strandgudstjänst i samband
med Vikenfesten
Separat program för Sommarmusiken
Finns på Kyrkans sidor inuti tidningen.

Välkomna ut och handla
egenodlade och noga utvalda
delikatesser i gårdsbutiken.

I vårt växthus hittar ni
sättpotatis, grönsaksplantor,
citrusträd och
pelargonsticklingar.
Följ och dela vår arbetsglädje på
Facebook & Instagram

Banckagatan 17, Viken.
042-23 74 74.
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VIKENS IK KALENDER
Nedanstående är ett utdrag vad som
händer på Vikvalla.
Aktuell kalender med bla ungdomsmatcher och andra aktiviteter
se www.vikensik.se
Dag Maj
05 09:00 Knattesammandrag
06 09:00 Loppisinsamling, södra Viken
13 09:00 Loppisinsamling, norra Viken
14 14:00 Vikens IK - Kvidinge IF
20 09:00 Loppisinsamling, hela Viken
24 19:00 Vikens IK - Helsingborg City FC
28 13:00 Loppmarknad
Dag Juni
22 19:30 Vikens IK - Össjö IS
30 14:00 Vikens IK - FC Canarias
Dag Augusti
08 09:30 Fotbollsskola
09 10:00 Fotbollsskola
10 10:00 Fotbollsskola
11 10:00 Fotbollsskola
12 10:00 Fotbollsskola
13 14:00 Vikens IK - Stattena IF
27 14:00 Vikens IK - Mörarps IF
Dag September
09 14:00 Vikens IK - Svedbergs GoIF
23 09:00 Knattesammandrag
24 14:00 Vikens IK - Kvidinge IF
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Vår mångårige ordförande Tuve Nilsson avled på årets första dag efter en
kortare sjukdomsperiod. Det ovanligt
stora antalet släktingar och vänner som
slöt upp på begravningen vittnar om
hans popularitet och stora vänfasthet.
Efter reservofficersutbildning i flottan, delvis på Älvsnabben, och sedan
världsomsegling med Göta Lejon bar
det iväg till Heidelberg. Tuve och Gunilla träffades där. Han studerade medicin och Gunilla gymnastik.
Tuve och hustru Gunilla, med en
dotter och två söner, slog ner sina bopålar i Viken 1976 då han tillträdde en
tjänst som gynekolog på Helsingborgs
lasarett. Flytten gick från Örebro.
Åtskilliga är de barn som förlösts av
Tuve och hans team under årens lopp
och som idag skänker en tacksamhetens tanke till honom. Ett av dem är
Viktor Bergendahl som med sitt uppskattade musikframträdande hedrade
Tuve vid minnesgudstjänsten i Vikens
kyrka.
Redan tidigt engagerade sig Tuve
i byns aktiviteter och var först kassör
några år i Vikens Kultur- och Byaförening och därefter ordförande i 14 år.
Nu kan vi inte längre se Tuve cykla
runt i sitt älskade Viken i sin blå duffel

och med hatten på svaj för att någonstans inom byfogdens domäner träffa
folk och diskutera och förankra idéer
hos alla och envar. Han fick på så sätt
ett stort kontaktnät såväl inom byn som
i kommunen.
Åtskilliga var de frågor som behandlades under hans långa ordförandetid.
Han var handlingskraftig och entusiastisk inför många av byns viktiga frågor.
De olika kommittéerna kunde agera självständigt inom sina respektive
verksamhetsområden medan Tuve hade god överblick över många gemensamma frågor. Nämnas bör hans och
många andras arbete med valborgsmässo- och nationaldagsfirande.
Likaså var han ständigt vaksam på
stormar och oväder. Mycket har han
gjort för badorten Viken i fråga om
badbryggor, badstegar och flottar, nyanläggningar eller underhåll, givetvis
med bryggkommitténs hjälp.
Under Tuves ordförandetid fick VKB
flera stora donationer, inte minst efter systrarna Svensson, som bekostade
del av Fritidens brygga, och bröderna Kock, genom vars donation Jonas
Högströms skulpturgrupp vid hamnen,
Bamsestatyn vid biblioteket samt Gunnar Jarrings byst mitt i byn kommit till.
Den årliga Vikenfesten medförde
också mycket arbete för Tuve och övriga i festkommittén. För att inte nämna
hans arbete med olika kommunala ärenden, såsom utbyggnadsplaner, stadsplaner, trafikplaner, vägbyggen etc.
På det privata planet sade inte Tuve
nej till livets goda, så var han en entusiastisk deltagare i matlag och vin- och
ölklubb. I gymnastikklubben Vikeningarnes aktiviteter deltog han med liv
och lust, likväl som i golfspel och den
nybildade bastubadarklubben.
Tuve deltog gärna i seglatser i
Öresund samt i de något större Själland
Runt- och Kullaseglingarna.
Vi minns Tuve som en nära och god
vän, omtänksam och generös både mot
vänner och patienter och inte minst
mot sin egen stora familj som han älskade och var mycket stolt över.
Vikens Kultur- och Byaförening tackar Tuve för en mångårig gedigen insats
som ordförande för föreningen.
			Bertil Lindfors
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VKB:s KALENDER VÅREN 2017
Paul Jönska gården. Guidning av huset.
Söndagar 25 juni – 27 augusti 15-17.
Dag Juni
10-11 10-17 Paul Jönska gården
Trädgårdsrundan
Dag Juli
02
11-16 Sophiam. Skånska Möllors Dag
09
14-17 Paul Jönska Gården Våffleldag
11-18 Sophiamöllan öppen
16
11-18 Sophiamöllan öppen
29
Vikenfesten Festtältet, Hamnplanen
10-16 Sophiamöllan öppen
30
Vikenfesten Gudstjänst, Stranden
Dag Augusti
19-20 10-17 Paul Jönska gården
Sensommarrundan
Oktober
VKB:s Höststämma
Dag November
17
Nytt nummer av Byaluren
Dag December
09
13-15 Paul Jönska gården, Julmarknad

Stöd VKB
och Byaluren
med din
medlemsavgift!

200:-

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