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”Ack, tänk om man kunde dragit 
upp det andra benet också.”
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”SNÖGUBBAR”
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Vintern, som i år blev vinter gör att denna 
snögubbe passar extra bra i år även om 
den står utanför Louise och Claes hus var-
je år. Alltså same procedure this year as 
every year skulle man kunna säga för ci-
tera ett klassiskt uttryck kring jul och nyår. 
Kanske skulle Louise och Claes också an-
vända just detta uttryck, eftersom snögub-
ben är hämtad från Amerika, ett land vari-
från dessa två har många minnen.
 Några andra som blivit snögubbar un-
der vintern är våra profiler i hamnen som 
klädsamt klätt sig i vitt under vintertiden.
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När detta skrivs i mitten av 
mars har våren kommit på 
allvar. Snöhögarna smälter 
snabbt och vårblommorna 
får fritt spelrum. Den gång-
na vintern har frestat kom-
munens snöröjningsresurser, 
energibolagens trovärdighet 
och vårt tålamod med elpri-
serna. 
 De av VKBs medlemmar 
som tecknat vårt elavtal kan 
dock känna sig nöjda. Av-
talet är nu inne på tredje  året  och priset 
var under 2008 46,7 öre/ kwh, 2009 44,7 
öre/kwh men hittills i år ca 10 öre högre. 
Vår leverantör, Öresundskraft, vill på för-
sommaren börja förhandla ett nytt treårsav-
tal. VKB kommer även att kontakta andra 
leverantörer för att få ett så bra avtal som 
möjligt. Avsikten är att ha ett nytt avtal fär-
digt till VKBs höstmöte i början av oktober. 
Det har varit ett stort arbete att för varje år 
se till att alla som tecknat avtal även erlagt 
sin årsavgift. För att slippa detta merarbete 
varje år kommer följande att gälla:
 När enskild medlem tecknar ett nytt 
treårsavtal krävs det att medlemsavgiften 
för hela perioden är betalad, 600 kr. Detta 
skall ställas emot att avtalet innebär be-
frielse från den fasta årsvgiften på 340 kr, 
dvs en vinst på 420 kr.

Det just avhållna årsmötet hade som tema 
”Skall det finnas höghus i Viken”. Peter 
Kovacs och planchefen Mila Sladic utveck-
lade planerna för nya bostäder i Viken. 
Närmast ligger ytterligare småhus på Vi-
kens Ry. Tomten söder om Statoil ”pota-
tisåkern”, är avsedd för såväl handel som 
bostäder och ligger i händerna på privat 

ägare. Årsmötet efterfrå-
gade seniorbostäder, alter-
nativt trygghetsboende för 
de som inte orkar med sina 
villor längre. Peter Kovacs 
bekräftade att kommunled-
ningen var medveten om 
detta.
    Den framtagna planen 
för hamnens utbyggnad 
har låg prioritet på planav-
delningen och ligger långt 
fram i tiden. 

 Festkommittén är långt framme i plane-
ringen för kommande fester, se särskild bi-
laga till tidningen.
 Medlen från det Kockska arvet lig-
ger och väntar på idéer för ytterligare ut-
smyckning av Viken. Kulturkommittén är 
öppen för förslag.
 Efter denna ovanligt kalla och snörika 
vinter ser vi fram emot en lång varm som-
mar utan oväder, så att våra bryggor och 
flottar kommer maximalt till sin rätt. Bad-
hytterna är ständigt eftersökta och  vänteti-
den i kön är just nu ett par år.
 Förhandlingarna mellan kommunen och 
vägverket angående gamla 111:ans fram-
tid verkar ha lossnat. Troligen blir det en 
uppgörelse under våren, så att ombyggna-
den av genomfartsvägen till lokalgata kan 
komma igång. Det planeras en eller flera 
rondeller och andra hastighetsdämpande 
åtgärder.
 Vikens bussförbindelser med Helsing-
borg och Höganäs med linje 220 är ut-
märkta men sedan buss 219 fick sin änd-
hållplats i Domsten har kommunikationen 
med Helsingborgs norra delar försämrats. 
Bussbyte i norra Domsten mellan 219 och 
220 innebär att man måste korsa väg 111, 

med 100 km som tillåten hastighet. Det 
är framför allt under den mörka årstiden 
högst farofyllt. Samtal med Skånetrafiken 
om att förlänga turen till Viken har hittills 
inte lett till någon förändring.
 VKB styrelse önskar synpunkter och 
idéer på verksamheten för att kunna tillgo-
dose Vikenbornas behov på bästa sätt.
 Väl mött på byn 

Tuve Nilsson

GLÖM EJ  BETALA MEDLEMS-
AVGIFTEN FÖR 2010, 200:-.

Inbetalningskort bilagt i detta nummer
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Ofattbart, skulle 
man kunna säga.
I höstas skrev jag att man inte skulle be-
tala, medlemsavgiften alltså, men nu ska 
man. För till saken hör att de som genom 
sitt medlemskap i VKB fått ett bra elavtal 
måste vara medlemmmar under hela tiden 
som avtalet löper. 
 Det fattar säkert alla. Men vi har ändå 
tvingats påminna en förskräcklig massa 
människor. Kostar pengar och är energislö-
seri. 
 Ofattbart skulle man kunna säga. Man 
sparar ju mer genom avtalet, eftersom man 
slipper nätavgiften (1020:-), än medlems-
avgiften i tre år (600:-). Dessutom handlar 
det om solidaritet. 
 Om elavtalet skriver Tuve i sin ledare. 
Ser ganska bra ut, och nytt är på gång.
 I det här numret berättar vi om en an-
nan trädgård än Paul Jönska för omväx-
lings skull. Ett företag som heter ND-pro-
dukter berättar sin historia och varför man 
inte kan droppa in och köpa lite klockor, 
presentartiklar och en del annat hos dem.  
 Prego firar femårsjubileum. Olika typer 
av snögubbar, och om en besvärlig vinter 
berättar vi mer om. Och om att vi har en 
bilhandlare nästan mitt i byn. 
 Vikens framtidsplaner när det gäller 
hamnen och handelscentrum och bebyg-
gelse. Det är nu vi ska ha synpunkter 
innan det blir som med busshållplatserna 
– fort men fel.

Vikenfesten, som kanske börjar med en 
kräftskiva, får du veta mer om i detta num-
mers bilaga. Sedan lite om halmtaken, som 
idag är vasstak.
 Nattvandrarna betyder mycket för såväl 
vuxna som barn. Så har t ex förstörelsen i 
hamnen nästan försvunnit, om detta ska vi 
också berätta. Kyrkan berättar om det som 
ni kanske inte känner till. ”Antikrundan” 
och föreläsningsföreningen är också med 
på ett hörn och så blir det lite information 
om Vikenfesten, som blir lite större i år 
och med flera arrangemang.
 När detta skrives ligger snön decimeter-
tjock utanför min dörr och när detta läses 
är det försommar och det som gömts i snö 
har för länge sedan visat sig. Bland annat i 
min trädgård, som utsattes för hård klipp-

ning och smågre-
narna blev kvar. 
Resterna av en 
gammal gästtoalett 
dök också upp på 
olika platser, men 
snart är det dags 
för ett första dopp. 

Kjell

I år blir Vikenfesten lite annorlunda. 
 Det blir kräftskiva fredagskvällen 6 au-
gusti i festtälten och musik som vi tillsam-
mans sjunger till under ledning av Raj-Raj.  
 Barbord står för arrangemanget och så 
bokar man och betalar på sedvanligt sätt, 
en härlig förkväll till Vikenfesten. Vi måste 
bli 60 personer för att det skall bli kräftor 
och det blir premiär för ett större festtält. 
 Kampanjgeneralen Sven-Åke Hansson 

Kräftskiva för alla i Viken 6/8 
och Viken-                 festen 7/8

lovar extra mycket i år. Förutom större tält, 
ett helt nytt ungdomsprogram för att näm-
na något av det nya. Sedan har vi allt det 
som bidragit till succéerna tidigare år. Det 
nya ungdomsprogrammet innehåller golf, 
wakeboard och triathlon. Allt kan man läsa 
om på byn. Läs lösbladet som ger hela 
programmet för Vikenfesten och sätt upp 
det på kylskåpet. Välkomna!

Kjell

Grattis Lina!
Lina Olsén, Conditori Öresunds nya 
ägare, som vi skrev om i förra numret 
av Byaluren, har vunnit SM pris för sitt 
matbröd.

Redan när Lina gick på Rönnowska sko-
lans konditoriutbildning bestämde hon sig 
för att ställa upp i SM för unga Bagare. 
 I år var det sista chansen så hon an-
mälde sig för första gången till en tävling 
av den här typen och blev en av 12 fina-
lister från hela Sverige. Och det gick bra! 
Lina knep SM guldet i klassen för matbröd 
med sitt otroligt goda lantbröd som formas 
som en dekorativ blomma. Det gick bra 
även i de andra klasserna och Lina känner 

en stolt lina visar upp det vinnande lantbrödet.

sig inspirerad att fortsätta tävla. Och vi Vi-
ken bor kan bara glädja oss åt att ha en så 
duktig bagare i byn. Mitt nästa inköp blir 
definitivt ett vinnande lantbröd.

Katarina

Vintertankar
Vikens riviera ligger vit och väntar
Solen strålar och glimmar och längtar
Efter sommarens liv och badande
Alla solbrända vuxna vadande
Och barn som leker i strandkanten
Härlig tid – undanlagd är vintervanten.

Annika Reimert 

Nedskräpningen vid nyår
så här såg det som 
vanligt ut vid 
stranden på 
nyårsdagen.
 glädjande detta 
år var att det mesta 
var borttaget några 
dagar senare!
 Heja Vikenbor –
mer sådant!

detta läsarbidrag belönas med ett exemplar av 
stig evalssons bok om Viken.
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På Bygatan ligger ett gammalt hus med 
en spännande trädgårdshistoria som 
kanske inte alla känner till. 

Det hela började med att Jan och Birgitta 
Lövström köpte det charmiga huset, som 
dock var i behov av renovering, i början 
på 1990-talet. Det hade då stått tomt i 2 år 
på grund av dödsfall och följande arvstvis-
ter. Husets första kända ägare är Christian 
Hult och hans hustru Petronella Grubb, 
1815. Huset har varit både skola och ”Ma-
nufakturaffär i korta varor”. De sista som 
bodde i huset var lärarinnan tant Valborg 
Karlsson i ena halvan och hennes syster-
son Rumberg i den andra. En viktig faktor 
till att Lövströms föll för huset var baksi-
dan, eller Kålhagen som det kallades förr 
i tiden. Det var nämligen där man odlade 
kål, potatis, grönsaker och frukt, allt som 
behövdes under vinterhalvåret. Baksidan 
var fylld med syrener och massor med 
fruktträd – ett riktigt paradis om än förvil-
dat. Framsidan eller paradträdgården var 
helt täckt med en tjock svål av ogräs och 
det gick inte att se hur trädgården en gång 
sett ut.

En återuppstånden trädgårdsskönhet

 Det första som gjordes var att lägga ett 
nytt vasstak. Det gamla fanns i botten men 
hade också ”Jensa-pannor”. Även fasaden 
är återställd genom nytt korsvirke som 
köptes in från Danmark och behandlades 
så att utseendet blev det rätta för läget på 
Vikens paradgata. Invändigt har huset var-
samt renoverats och är utvändigt K-märkt.

Paradträdgården väcks ur sin 
törnrosasömn
Sedan var det dags att gripa sig an framsi-
dan. Birgittas goda vän Harriet, som själv 
hade en underbar trädgård i Billesholm, 
blev eld och lågor för detta spännande 
och utmanande renoveringsprojekt. Ge-
nom att se på gamla fotografier fick de en 
bild av hur underbar trädgården sett ut för 
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en gammaldags rosa stamros med ljuvlig doft prunkar i all sin skönhet.

porträttbilden av birgitta

en stolt och glad birgitta lövström 
njuter i sin vackra trädgård

Rabatten är en av flera blomsterrundlar i birgittas mormorsträdgård. en elegant helgonört matchar 
purpursalvia, prästkragar, daggkåpor och rosa ormrot i bakgrunden.
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hundra år sedan och satte igång att gräva.  
 Allt gammalt gräs hackades upp tillsam-
mans med kirskål och kvickrot och jorden 
sållades. Inga maskiner användes utan allt 
gjordes för hand med en hederlig gammal-
dags trädgårdsgrep. Det var oerhört slit-
samt och tog många månader. Både Har-
riet och Birgitta yrkesarbetade och det var 
ofta i gatlyktans sken på kvällarna de job-
bade. Birgittas mamma hittade den vackra 
stenlagda gången som leder fram till huset. 
Trädgården är indelad i de ursprungliga 
blomsterkvarteren med grusgångar runt 
om precis som förr. 

 Överallt hittades lökar som togs tillvara 
för att återplanteras. Vissa växter gick att 
rädda som stockrosorna intill huset, daglil-
jor, gamla sorter av pioner, riddarsporrar, 
buxbom och gallicarosor. 
 Några hortensior befriades från allt 
ogräs som höll på att kväva dem och efter 
2 år stod de i full blom.

”Mormorsväxter” från förr 
Harriet och Birgitta gjorde en ritning över 
trädgården efter de gamla fotografierna. 
Många växter hämtades från Harriets träd-
gård då hon själv hade mängder av de 
klassiska ”mormorsväxter” som funnits i 
blomsterkvarteren på Bygatan. Idag kan 
Birgitta och Jan njuta av stjärnflocka, nä-
vor, daggkåpa, aklejor och mängder av 
prästkragar som sår sig lite var de behagar. 
Men det finns inte bara växter som fanns 
på den tiden huset byggdes utan en del är 
moderna och stämmer in stilen. Det gör 
trädgården mer varierad och ger den en 
längre blomstringstid.  
 De gamla lökarna visade sig vara en 
riktig skatt. Bland annat fanns det tulpan-
lökar som var av de första som kom till 
vårt land från Holland. En ljuvlig liten tul-
pan med en tunn stjälk kommer trofast 
upp varje år i en av grusgångarna som 
omger rabatterna, men trots sin felaktiga 
placering låter Birgitta den stå kvar, 50 
– 60 tulpaner kommer dock på ”rätt ställe”. 

Frans Karlssons gård, Bygatan 19
Ägarlängd:
? Olof J. Lindberg och hustru Cecilia
1815 Christian Hult och hustru Petronella   
 Grubb
1821 Skeppare Nils F. Smith
1857 Sonen Göran Smith
1890 Frans A. Karlsson (f. 1834 i Rya)
1953 Paulina f. 1893 och Valborg
1955-
1991 Valborg Karlsson
1991-
1993 Allmänna Arvsfonden
1993 Familjen Lövström 

Paulina var sömmerska och Valborg lärarinna. 
Fadern Frans var kringkörande fiskhandlare 
och bedrev mindre häståkeri.
Olga Bengtsson, f. 1884 hade manufakturaffär 
med ingång i västra delen, vilken senare flyt-
tade in i 2-våningshuset, Bygatan 21.
En sjökapten i Viken använde under 1920-30-
talet den tomma manufakturaffären till en 
mindre skola för arbetslösa sjömän.

blodnävan återkommer tacksamt år efter år.

en okänd skönhet nickar med huvudet

Kattfoten är ännu en mormorsväxt som pryder 
sin plats

det lysande gräset guldkavle har en fantastisk 
gul färg som ger en fin kontrast

daggkåpan trivs i alla lägen och i de allra 
flesta jordar. bladverket är lika vackert som 
blommorna. men se upp, för den har en tendens 
av sprida sig.
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VIKEN I VÅRA HJÄRTAN!
Viken ligger oss varmt om hjärtat. Under de senaste nio 
åren har vi förmedlat fl est villor mellan köpare och säljare 
här i byn. Vi lever och bor själva i Viken, vilket vi och våra 
kunder tycker är en viktig egenskap när man förmedlar 
bostäder här i byn. 

Nu tar vi nästa steg. Vi anställer fl er mäklare och fl yttar till 
ny adress. Nu hittar du oss mitt i hjärtat av Viken, närmare 
bestämt på Bygatan 31. Har du vägarna förbi är du alltid 
välkommen in och diskutera hur vi tillsammans kan göra 
din nästa fastighetsaff är till din bästa.

Vill du se vårt aktuella utbud av bostäder som är till salu? 
Besök vår hemsida www.andersjohansson.se

lövströms trädgård finns med i den prisnomi-
nerade boken ”perenna rabatter” skriven av 
trädgårdsjournalisten eva Robild och med foton 
av görgen persson som har tagit bilderna i den 
här artikeln.

För övrigt finns ett stort utbud av andra 
vårlökväxter.

Det bästa betyget
Birgitta berättar att det bästa betyget hon 
har fått är från en äldre dam som stan-
nade till vid staketet och beundrade den 
blomstrande trädgården och sedan lyckligt 
sade att den nästan såg ut som när hon var 
barn. Många äldre Vikenbor glädjer sig åt 
den återuppståndna trädgårdens prakt. 

Bevara trädgårdar!
Det är trist att det finns så lite respekt för 
äldre trädgårdar och de tidsdokument de 
utgör och den skönhet de har. Det är tack 
vare familjer som Lövströms som gör att vi 
fortfarande kan njuta av dessa skönheter.
Därför gör det ont i själen med all den 
stenläggning som pågår idag både i gamla 
trädgårdar med hus som byter ägare och 
i nybyggen. Trädgård betyder ju ”gård för 
träd” - inte en död platta av sten.

Katarina Trohammar

prästkragarna frösår sig och flyttar runt lite som de vill.
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Planer och visioner.  
Många bollar i luften 
i Viken och en del 
flyger väldigt högt.

Under rubriken VISION 09 bjöd Höga-
näs Kommun den gångna hösten in till 
en s.k. Framtidsutställning på bibliote-
ket i Höganäs.

Och detta mot bakgrunden att Höganäs 
genomgår en stor förändringsprocess. An-
talet invånare skall öka, i staden till 10 000 
och i hela kommunen till minst 25 500 
fram till år 2015. Detta har politikerna satt 
upp som mål. ”Trots att världsekonomin är 
i motvind är intresset för Höganäs större 
än någonsin. Visioner och idéer, vilja att 
investera och tron på framtiden är väldigt 
stor, både från företag och privatpersoner”, 
som kommunalrådet Peter Kovács uttryck-
te det i presentationsbladet.
 Ett antal projekt och idéer gällande så-
väl centralorten som några av byarna pre-
senterades.

Många av projekten är 
intressanta och spännande.
I hela kommunen och inte minst i Viken 
räknar man med att det måste byggas åt-
skilliga bostäder för äldre. 
 Det finns för få hyresrätter och likaså 
för få bostadsrätter. Ska man bygga bostä-
der för äldre ska man också bygga nära 
service och kommunikationer.

Peter Kovács och planarkitekt Mila 
Sladic var inbjudna till Byföreningens 
årsmöte den 11 mars under rubriken: 
”Skall det finnas höghus i Viken?”
Peter Kovács och Mila Sladic redogjor-
de för vad som är akuellt. 

Gamla 111an.
Peter Kovács började med att redogöra för 
läget i förhanndlingarna med Vägverket 
vad beträffar gamla 111an och kunde be-
rätta att man nog skall komma till en över-
enskommelse inom det närmsta halvåret. 
Därefter kan förbättringsarbeten förhopp-
ningsvis komma igång. En sak kunde han 
säga om utformandet av leden, nämligen 
att det måste finnas utrymme för spårbun-
den trafik någon gång i en avlägsen fram-
tid. Detta ingår i en långtidsplan för länet.

Enplanshus i form av s.k. atriumhus.   
Företaget Bästa Bostaden har lämnat ett 
förslag till kommunens planavdelning an-
gående atriumhus, radhus i ett plan. An-
tingen blir dessa i form av hus med ägan-
derätt eller av den för Sverige nya typen 
av bostäder, s.k. ägarlägenheter. Kommu-
nen ser positivt på detta förslag och en 
förberedande planprocess har inletts.

”Kullarna” i Viken eller ”Potatisåkern”.  
Här vill företaget Skarne Development AB 
uppföra förtätade stadsmiljöer, delvis som 
höghus med upp till åtta våningar för att 
det ska kunna bli utblickar (havsutsikt) 
från ett antal lägenheter över övrig bebyg-
gelse. 
 Projektet ”Kullarna” har som huvudidé 
att skapa en levande förtätad stadsmiljö 
och skulle dessutom ha sin bas i ett upp-
höjt berg med s.k. bergsbyar med större 
och mindre bostäder i ett eller flera plan. 

Projektet  ”Potatisåkern” är ett alternativ 
utan upphöjd marknivå. Men även här rör 
det sig om blandad bebyggelse med vissa 
av husen upp till sju eller åtta våningar. 
Här talar man också om den skånska sta-
den, visserligen med hus som ligger fritt 
från varandra, men med en förtätad arki-
tektur. Enstaka enfamiljshus och åtskilliga 
flerfamiljshus.
 Det markområde som är aktuellt anting-
en för ”potatisåkern” eller ”kullarna” ligger 

”KULLARNA” I VIKEN

”POTATISÅKERN” FRÅN SÖDER…

…OCH FRÅN NORR

il
lu

sT
R

A
T
iO

n
e
R

 F
R

å
n

 u
T
sT

ä
ll

n
in

g
sm

A
T
e
R

iA
le

T

Här ovan några utdrag ur presentationerna vid framtidsutställningen VisiOn 09 i Höganäs.

Fortsättning på nästa sida
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Nattvandrarna, som gör livet lättare i Viken
Tiden går och på olika sätt engagerar 
sig människor i Nattvandrarna. Det 
är många som moraliskt känner ett 
ansvar, men det kunde vara fler som 
gjorde ord till handling. 

En liten uppmaning skulle man kunna 
säga att detta var. Arbetet med att vara när-
varande har haft betydelse när det gäller 
att skapa lugn och trygghet i Viken. Det är 
svårt som vanligt att mäta effekter, men vi 
vet genom Hamnföreningen att nattvand-
rarnas insatser haft en positiv effekt på 
buslivet i hamnen. Det har blivit lugnare 
och mindre skadegörelse. 
 Våren och sommaren utgör utmaning-
en – att fler ställer upp och går. Så kan 
det vara när ett projekt är inne i sin andra 
andning.   
 Nyhetens behag ligger bakom oss och 
nu gäller det att på nytt satsa för fullt för 
att det långsiktiga engagemanget skall bli 
verklighet. Ring Marie Tidedal och berätta 
på vilket sätt du kan hjälpa till. 

Det behövs människor men också pengar 
till den grundläggande verksamheten. Kyr-
kan ställer upp med fika och lokaler och 
Hamnföreningen och Vikens Kultur och 
Byaförening bidrar ekonomiskt. Viken har 
enligt uppgift 250 företag. 100:-/företag ger 
25.000:-, en bra plattform för framtiden. 

längs gamla 111an med närhet till kommu-
nikationer och handel. Man har även för 
avsikt att uppföra en större byggnad för 
handel inom området. Detta centrala läge 
gör att man från stadens och företagets 
sida vill ha utrymme för många lägenheter 
i huskropparna. 
 Det skulle sannolikt bli fråga om bo-
stadsrätter, ägarlägenheter och hyresrätter 
för i huvudsak äldre personer och familjer 
som har stort behov av närheten till all-
männa kommunikationer.
 Idéerna om ”kullarna” och potatisåkern 
möttes inte av någon entusiasm bland de 
församlade. Åsikter ventilerades: Höghus i 
Viken!  Är detta verkligen politikernas me-
ning? Börjar man i en gammal fiskeby som 
Viken skapar man prejudikat för byggher-
rar att fortsätta med övriga fiskebyar inom 
Höganäs kommun. De är sju till antalet. 
Hur långt har dessa idéer avancerat?
 
Är tiden mogen för detta?
Huvudfrågan är egentligen om tiden är 
mogen att börja bygga på höjden. Argu-
mentet att de som flyttar in ska ha havs-
utsikt över övriga Viken håller inte. Inte 
heller att man pratar om att markpriserna 
skulle motivera att bygga på höjden.
Många hade åsikten att man skulle skruva 
ned planerna lite. Det innebär inte att man 
inte skall välja spännande arkitektur. Hel-
hetsintrycket i Viken bör utgöra en total 
harmoni.
 För ovanstående projekt krävs fördjupa-
de översiktsplaner innan detaljplanearbetet 
kan påbörjas. Vad har landskapsarkitekter 
på Länsstyrelsenivå att anföra i ärendet?

Hamnprojektet
I höstas presenterade Vikens Hamnfören-
ing ett förslag angående utbyggnad av Vi-
kens hamn, vilket för övrigt medföljde By-
aluren som insticksblad. 
 En fördjupad översiktsplan måste ut-
arbetas även för hamnområdet i Viken. 
Denna har dock inte prioriterats i nulä-
get. Planavdelningen är överhopad av nya 
planärenden i hela kommunen och har bli-

vit tvingad att senarelägga ett antal. Däri-
bland den nya översiktsplanen för hamn-
området.

Ny fotbollsplan vid den gamla.
Sedan länge har man haft behov av ytter-
ligare en fotbollsplan i Viken. Nu förhand-
lar kommunen om markköp i närheten av 
Vikvalla.

Bertil Lindfors 

 En bra idé som jag, än så länge, inte 
förankrat hos någon.
 Ring Marie Tidedal på 0706-538633 
och när nattvandrarna är ute och går 0709-
240020.

Kjell

järngänget  Ove johansson, som också är representant i lokal brå, marie Tidedal, som håller ihop 
allt och marie Zeidlitz, som precis som marie Tidedal är ute nästan varje helg.
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Skydda havsöringen i Niagarabäcken!

Niagarabäcken, eller Döshultsbäcken 
som den också kallas, är till skillnad 
från många av Kullabygdens vatten-
drag i så god kondition att havsöring-
en kan föröka sig i den. Från oktober 
och fram till jul stiger vackra havsör-
ingar, ofta på flera kilo, upp genom 
stenblocken i bäckens strida mynning 
ett par hundra meter söder om gula 
boden. 

Så snart leken är klar återvänder de till ha-
vet där de livnär sig av räkor och småfisk. 
I april kläcks rommen till yngel, som efter 
ett till två farofyllda år i bäcken vandrar 
ned till havet. 
 I bäcken lurar faror i form av mink och 
häger som förser sig av ynglen, särskilt 
under perioder då bäcken går låg av tor-
ka och ynglen är lätta att komma åt i de 
grunda höljor som fortfarande håller vat-
ten. Farligast för ynglen är dock mänskliga 
aktiviteter:
 Det är väl känt att vårdslös hantering av 
lantbrukets lakvatten och bekämpningsme-
del kan orsaka fiskdöd. Tack vare hårda 
regler, och eftersom de flesta lantbrukare 
numera är aktiva miljövänner, är det idag 
ovanligt att sådant hamnar i vattendragen 
av misstag. Däremot är det kanske inte så 
många som vet att trädgårdarnas mossbe-
kämpningsmedel, produkter mot algväxt 
på t ex husväggar, och resterna efter en 
biltvätt också utgör en dödlig fara om de 
hamnar i vattnet. Om sådana medel blir 
kvar på hårdgjorda ytor som torrsubstans 
kan de vid regn blir rena chocken för 
bäckens invånare!

 De flesta av Kullabygdens små vatten-
drag är svårt skadade av gångna tiders 
försyndelser, men Niagarabäcken, som 
bland annat flyter genom Christinelunds 
och Kulla Gunnarstorps marker, är ett un-
dantag. När Gustaf Trolle på Kulla Gun-
narstorp skickade ut en trevare för att om 
möjligt stärka skyddet för bäcken, reage-
rade därför flera personer och organisatio-
ner positivt. En av dessa var Kullens Fis-
kareförening som under vintern bekostat 
en inventering av bäcken, ett arbete som 
föreningen inledde redan 2006, då en un-
dersökning fastställde bäckens värde som 
lekplats för havsöring. En annan intressent 
är Sportfiskeklubben i Höganäs som er-
bjudit sig att hålla ett öga på bäcken så att 

igenväxning, grenar och löv inte blockerar 
öringens vandringsväg. 

Bättre på senare år
På senare år har havsöringsfisket blivit 
bättre utmed de nordvästskånska strän-
derna till glädje för många sportfiskare i 
bygden och ett av skälen till aktiviteten för 
att stärka skyddet av Niagarabäcken är gi-
vetvis havsöringens värde för sportfisket. 
Men insatser för öringen har också bety-
delse för ekosystemen i en vidare bemär-
kelse. Varje vattendrag i god kondition är 
en livgivande pulsåder i naturen, både för 
djurlivet under vattnet och fauna och flora 
ovanför. Ett av skälen till att Niagarabäck-
en  producerar så mycket havsöring är att 
den under en stor del av sitt lopp skug-
gas av  träd och buskar. På så sätt blir inte 
vattnet för varmt under heta somrar, också 
det ett hot mot öringsynglen. Diskussioner 
förs därför i Kullens Fiskareförening om 
skuggplantering på en av de återstående 
oskuggade sträckorna av bäcken. Blir det-
ta verklighet kommer vi inte bara få mer 
ädelfisk i havet utan också mer fältvilt och 
fåglar utmed bäcken! 

Vattendrag som ger friskare hav
Tack vare förbudet mot trålfiske och att 
vattnet renas av starka havsströmmar är 
själva Sundet ett relativt friskt vatten, men 
många små vattendrag som mynnar i Öre-
sund och Skälderviken är starkt förorena-
de och bidrar till syrebrist och bottendöd 
i omgivande grundhav. Friska vattendrag 
ger friskare hav, och här finns hur mycket 
som helst att göra för markägare, intres-
seorganisationer och myndigheter som vill 
hjälpa havsmiljön på traven! 

Anders Engström

efter ett gynnsamt år beräknas 300 - 400 småöringar kunna vandra ut i havet från niagarabäcken. 

efter några år i havet kan öringsynglen bli en sådan här silverglänsande torpeder! 
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*Ett halmtak är egentligen ett vasstak!
Under hösten 2009 var det flera i Viken 
som lade om sina gamla ”halmtak”.

Byalurens utsände intervjuade Pelle Nils-
son och Nocke Winkfield på Vikens Kul-
turbyggnadsfirma som lagt många vasstak 
i Nordvästra Skåne. Samtidigt tog vi några 
bilder som illustrerar arbetet med vasstak.

Nästan bara vass
Numera täcks taken alltså nästan enbart 
med vass. Detta beroende på att vass-strå-

Två lokala företag bidrar till att Vikens 
”halmtaks*”-traditioner lever vidare.

Det började bli svårt att få tag på halmtäckare efter kriget. 
Men här ovan, för det som i folkmun kallas ”Moster Stafvas 
stuga”, på Bäckavägen lyckades John Paulsson alldeles i 
början av 1950-talet kontakta den danske taktäckaren Hans 
Hansen från Gilleleje för att lägga ett nytt vasstak. 
 Hans Hansen fortsatte sedan med ett trettiotal täckningar 
fram till 1973 då Leif Wiberg tog över och han och hans son 

har därefter täckt ett stort antal hus i Viken. På senare tid 
har några andra firmor också börjat täcka i Viken. Lite kon-
kurrens skadar inte, tycker Leif Wiberg. 
 Vi återkommer i nästa nummer till Wiberg och hans son. 
I detta nummer har Olle Bogren träffat det andra företaget, 
Vikens Kulturbyggnadsfirma på deras arbetsplats i Viken.

stora buntar polsk vass väntar på slutlig placering.
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na är längre och därmed får man ett ca 10 
cm. tjockare tak som isolerar bättre (U-vär-
det blir 0,11). Dessutom ligger det stadi-
gare på taket.

Materialet kommer från Polen
 För det mesta kommer vassen från Po-
len även om det går att få tag i vass från 
Kina och andra delar av världen. I Dan-
mark skär man också vass men det räcker 
knappt till danskarnas egna behov.
 Vasstak står bättre emot i stormar än 
tegelpannor som vi ju t.ex. sett blåsa av i 
massor under Gudrunstormen häromåret.

Vad betyder saltet i luften? 
Pelle svarar på min fråga huruvuda saltet i  
Vikenluften har någon inverkan på vass-
materialet, att saltet snarare konserverar 
vassen än bryter ner den.

Enastående livslängd
Ett bra lagt vasstak beräknas hålla ca 50 
år. Lite beroende på takvinkeln, så att ett 
brantare tak håller lite längre än ett flackt. 

Ryggningen, som kröner takåsen, görs av 
halm – gärna med nät över så att fåglarna 
inte så lätt skall komma över byggmaterial 
till sina bon.   
 Ryggträt som alltså läggs i kors över 
ryggningen, skall vara av ek.

Vad kostar ett vasstak?
På bilderna ser man kärvar med vass. En 
kärve kostar ca 35:- och det går ca 10 kär-
var per kvm tak. Utöver det, arbetstimmar-
na, som utgör ungefär 2/3 av totalkostna-
den som då blir ungefär 1.000:-/kvm. plus 
moms minus eventuellt Rot-avdrag.
 Med tanke på hur fint det blir så.......

Det finns, som sägs i inledningen till den-
na artikel, fler i området som lägger halm-
tak/vasstak. Om dem berättar vi i nästa 
nummer där vi också har med en översikt 
med historiskt perspektiv, sammanställd av 
Stig Ewaldson.

Olle Bogren

den gamla vassen borttagen snart läggs den nya på!

pelle nilsson jämnar till  vassen med van hand.

nocke winkfield fäster vassen på taket.

Förutom sofiamöllan ses här ryggningen. 
det är en så kallad skånsk ryggning med 
”ryggaträ” hopkopplade med dymlingar. pelle 
nilsson målar den nymurade skorstenen så det 
blir riktigt fint.
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Vad gör dom på ”Tillbergs” nuförtiden?

Det kallas för antikrundan!

Under Cesil Schmits ordförandeskap 
1996 gjordes 2 utflykter, en till Mölle 
och en till Arild, och leddes av Clas 
Kenne.
När Ulla Niwong tog över ordföraneklub-
ben efter Cesil Schmit 1997 togs idén upp 
om att vi skulle promenera lite mer regel-

bundet. Gruppen startade i all blygsamhet 
med promenader varannan vecka. 
 Detta utvecklades till, efter önskemål, 
varje vecka promenader och då kom un-
dertecknad Rolf de Val in som medhjälpa-
re till Clas Kenne. Våren 2000 var det Hen-
ning Bruce och undertecknad, Rolf, som 

ledde gruppen under många år. 1999 dök 
Tor Wentzels förslag – VPP upp som snart 
övergick till VPPPG – Vikens Pigga Pensio-
närers Promenadgrupp 
 Den första tiden räknades deltagaranta-
let i ental jämfört med dagens strålande re-
sultat. Tack alla VPPPG:are.
 Efter Henning Bruce tog jag över ledar-
skapet tillsammans med Inge Petersson.
Förutom alla hemmavid har vi under årens 
lopp gjort 151 olika besök och promena-
der på andra orter, fram till årskiftet. 
Notabelt är också att vädrets makter har 
varit oss i VPPPG nådiga ty det har endast 
enstaka gånger regnat när vi skulle ge-
nomföra våra onsdagspromenader under 
årets 52 veckor.
 Nu har vi nått det efterlängtade målet, 
1000 promenader eller mer exakt 1011 och 
därmed bevisat att ”antikrundan” är syn-
nerligen levande!

Rolf de Val
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Jo så här är det!
Tillberg Design sålde fastigheten år 
2008 till ND Produkter som ägs av 
”Vikengrabben” Richard Engström. 
ND Produkter startades 1985 av Nils 
Anders Dahlkvist och år 1989 blev  
Richard delägare för att 2007 bli 
ensam ägare av företaget.

Jaha, och vad sysslar man med då?
 Om du köper 3 limpor från ett spe-
ciellt bageri får du en fin bröd-kniv på 
köpet och då är det oftast ND som fixat 
fram kniven till bageriet. Damtidningar-
na ger dig ett armband om du prenume-
rerar o.s.v. Dessa ”kampanjartiklar” och 
”Give-aways” är ND:s produktområde i 
konkurrens med 3-4 andra svenska före-
tag . Bok- och tidningsförlag, livsmedels 
och postorderföretag samt välgörenhets-
organisationer är de stora kunderna.

Rosa Bandet
Den mest kända produkten från ND är 
säkert ”Det Rosa Bandet” som Cancer-
fonden sålt ca 5 miljoner av. 

 För Richard och hans medarbetare gäl-
ler det att hela tiden vara kreativa och ste-
get före för att kunna erbjuda bättre pro-
dukter. För 15 år sedan var en plastmugg 
med namn på en storsäljare men nu är det 
finare prylar som smycken, klockor och 
elektronik etc. som gäller

Kontakter över världen
Förutom huvudkontoret i Viken har man 
kontor i Luxemburg och Sydney. I Hong-
kong har man 3 kinesiska medarbetare 
som huvudsakligen ägnar sig åt kontroll av 
produktkvalitet.

Nya marknader
En av ND:s kunder frågade en gång Ric-
hard ”Vad vet du om underkläder?”   
 ”Ingenting”, svarade han men han för-
stod värdet av frågan och skaffade nöd-
vändiga kunskaper och medarbetare, vil-
ket så småningom resulterade i försäljning 
av underkläder till ett postorderföretag 
som idag utgör ca halva omsättningen. 
 ND har 20 medarbetare och en omsätt-
ning på ungefär 200 miljoner.

Ja, men är det inte ett företag till i Till-
bergsbyggnaden? 
 Jovisst! Det heter NordiCare och det be-
rättar vi om i Byaluren nr 33. Alltså nästa 
nummer.

Olle Bogren

nd-produkter är sedan några år stolt leverantör 
av Cancerfondens symbol Rosa bandet.
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Vikens Företagarförening är 
viktig för byn
Vikens Företagarförening stöder Byaluren. Föreningen 
består av ca 100 företag med målet att stimulera före-
tagandet i vår lilla by, som sprudlar av affärsidéer och 
framtidstro. 

Träffade häromdagen Jan Jönnert, ordförande i Vikens Före-
tagarförening, som berättade om den lilla föreningen med de 
många medlemmarna Det finns 250 företag i Viken och de fles-
ta är medlemmar i föreningen, även om det saknas några. Jan 
berättade om 2009 års verksamhet, som du för övrigt kan läsa 
om i Vikenguiden och 2010 har så här långt blivit lika spän-
nande. 
 Som gammal ordförande i Nyföretagarcentrum i Helsing-
borg, som fått förmånen att se över 8.000 företag starta och 
som överlevt till över 90%, så tycker jag det är självklart att alla 
företag i Viken borde vara medlemmar. Genom denna bas ökar 
möjligheterna till ett aktivt utbyte företagen emellan som ska-
par möjlighet till utveckling. Vi kommer att kunna utöka pro-
grammen med externa föredragshållare och även skapa möjlig-
heter till ett gränsöverskridande samarbete, säger Jan. 
 Jag har lovat att ställa upp och prata om – varför blev det 
framgång och varför blev det inte. Det är alltid lika spännande 
att följa de små och stora företagens sätt att bygga sin marknad. 

Kjell Ring Jan Jönnert så får du veta mer. 042-23 85 72

Valvet Mäklarfirma       Bygatan 28, Viken/Fågelsångsgatan 4, Helsingborg       Telefon 042 12 16 16        Fax 042 12 16 03       E-post valvet@valvet.se

Ett hem är ingenting du får. 

Det är någonting du skapar. Ibland tillsammans med familjen. Ibland på 
egen hand. Gemensamt, är tillfredsställelsen av att komma hem till en 
plats där du kan vara dig själv.  En plats där du hör hemma. 

På Valvet Mäklarfirma förmedlar vi inte bara en bostad. Vi 
hittar rätt läge. Och rätt känsla. 

Vår erfarenhet tar dig dit. Vi lyssnar på dina önskemål, och kan med van 
hand guida dig igenom en av de stora affärerna i ditt liv.  

Tryggt, säkert och engagerat. 

Vi finns på Bygatan 28 i Viken.  Det ger dig som redan bor eller vill bo i 
Kullabygden, fördelar vi gärna berättar mer om. 

Kom in till oss, besök vår hemsida eller slå oss en signal.

Håkan Wærnér   Patrick Engström
Reg fastighetsmäklare  Reg fastighetsmäklare
Tfn: 042-28 75 82/0708-50 16 17 Tfn: 042-28 75 76/ 0708-27 16 16

ValVEt.sE

KunsKaP      ansVar     EnGaGEManG

Håkan Wærnér   Patrick Engström

BEsÖK
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Två nya och en veteran

Kyrkorådet i Viken har omformats efter 
Kyrkovalet i höstas och tillträdde den 
1 januari i år. Vi lät två helt nya med-
lemmar och en som varit med förr att 
fundera över sitt förtroendeuppdrag.

”Pröva något nytt”
Jag heter Fredrik Jiborn, är 48 år och ar-
betar som exportförsäljare. Om jag skulle 
beskriva mig själv skulle jag säga att jag är 
snäll, glad men ibland envis, på gott och 
ont. Jag tycker om glada människor och 
fint väder men ogillar orättvisor och arga 
personer. 

 Mitt intresse för kyrkan och olika re-
ligioner har alltid mer eller mindre 
funnits. Därför kändes det naturligt att 
tacka ja när jag fick förfrågan om jag ville 
bli förtroendevald. Det har lett till att jag 

idag sitter med i 
Kyrkorådet, Kyrko-
fullmäktige och i 
Stiftelsen sjökapten 
Albert Petersons 
och hans hustru 
Ida Petersons Fa-
miljefond. 
    Jag sjunger även 
med i en av för-
samlingens körer 
samt är nu även 
kyrkvärd. Jag ser 
verkligen fram 
emot att få pröva 
något nytt, lära mig 
nya ting och se för-
samlingsverksam-

heten från en annan vinkel.
 Idag erbjuder församlingen ett brett 
program som tilltalar många, allt från barn 
och ungdomar till äldre. Dock anser jag att 
vi måste bli bättre på att informera om vad 
kyrkan gör i byn samt lyssna på och fånga 
upp vad vi kan göra bättre för att tilltala 
fler. Vi måste fundera över hur vi ska job-

ba så att kyrkan kan få finnas kvar i sin 
nuvarande roll till nästa generation. Det är 
en stor utmaning att verka för att vi ska ha 
en kyrka i framtiden som bringar gemen-
skap och samhörighet i samhället, som får 
alla att känna sig mer delaktiga i verksam-
heten.

”Aldrig slå sig till ro”
Ann-Britt Strufve är mitt namn. Jag är 69 
år och pensionerad hushållslärare. Själv 
upplever jag mig som en positiv, prak-
tisk och social person. Falska och själviska 
personer har jag svårt för. Glad blir jag ge-
nast när jag tänker på eller träffar mina tre 
barnbarn. 
 Kyrkan intresserade jag mig för redan i 
tonåren. Engagerad i i församlingsarbetet 
har jag varit sedan i slutet av 1980-talet. 

det nya Kyrkorådet i Viken. övre raden fr. v.: marie nederman, Kjell lundberg, Anna Andrén, Fredrik jiborn, Kerstin Thurdin, ingemar eriksson, simon 
lundeberg, bengt ericson, Kjell Cronert, per pehrens, stig nilsson. undre raden fr. v. margareta ölve, gunvor mårtensson, Kerstin bengtsson, ingela 
Rasmusson, Ann-britt strufve, Ylva johansson, benera Tamm. 
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Vi behöver bli fler i Besöksgruppen!

Vill du veta mer om församlingens 
verksamhet, gudstjänster och kon-
serter gå in på vår hemsida www.

svenskakyrkan.se/vasby-viken 
Se även annons i HD onsdagar och 

lördagar på Höganässidan. Har du några timmar över i veckan och känner att du gärna skulle vilja vara med och 
hjälpa någon som behöver komma ut i friska luften eller bara vill ha ett besök.
Ta kontakt med Diakon Annika Erlandsson på telefon 0702 -60 82 99

I kyrkorådet och kyrkofullmäktige är jag 
ledamot, men ni hittar mig oftast i kyrkan 
som kyrkvärd. Jag vill värna om kyrkan 
och dess arbete. Det är anledningen till att 
jag är förtroendevald.
 Kyrkans viktigaste uppdrag är att nå ut 
till dem som inte självmant kommer. Vi har 
ett brett utbud av verksamheter i kyrkan 
idag, men det kan utvecklas än mer. En 
kyrka som är full av delaktiga församlings-
medlemmar vill jag verka för. En kyrka 

med duktiga medarbetare som ofta syns 
på byn i olika sammanhang. En kyrka med  
engagerade förtroendevalda som alla arbe-
tar för utveckling och som aldrig slår 
sig till ro. En kyrka där ingens arbete blir 
rutin. 
 Välkommen till Vikens församling, vår 
vackra kyrka och upplev den härliga ge-
menskapen. 
 Kom till gudstjänsterna, lyssna på bra 
predikningar och njut av god musik.  
 

”Större bredd”
Mitt namn är Simon Lundeberg, 43 år 
och jag är företagare inom ventilation. 
När jag ska beskriva vem jag är brukar jag 
svara att jag är idealist, diplomat och uthål-
lig, utom i en bilkö. Jag spelar också gärna 
boll.
 Redan som 17–åring funderade jag på 
de stora svåra frågorna vilket är grunden 
till mitt jakande svar när jag fick frågan 
om att bli förtroendevald i Vikens kyrko-
råd. Jag tycker det känns rätt att vara en-
gagerad via en grupp som är partipolitiskt 
obunden, även om jag tror att kyrkan och 

politik kompletterar varandra. Jag ser fram 
emot att få vara med och besluta om saker 
som gör att Vikens församlingsverksamhet 
blir meningsfull och bra. Dessutom har jag 
tackat ja till att vara kyrkvärd.
 Jag brinner för dem som har det svårt i 
vårt samhälle. Jag tycker också att arbetet 
med barn och unga är oerhört viktigt. Min 
känsla är att det idag finns värme och för-
måga att möta människors behov i försam-
lingsarbetet. Det är stort fokus på barnen 
och musikintresserade, därför kan det vara 
en utmaning att få till mötesplatser för en 
bredare församlingsbas.

Församlingsresa 
i Luthers fotspår
Vill du följa med Vikens församling på en 
resa där vi lotsas genom Martin Luthers liv?
 Vi besöker många platser med anknyt-
ning till honom och möter det historiskt 
intressanta Tyskland och dess kultur.
 Vi reser den 2-6 juni 2010 med Exodus 
Resor och guiden Carl-Magnus Adrian
Resan kostar cirka 4000 kr. Mer informa-
tion om resan finns på vår hemsida.
 Anmälan görs till Kyrko-
herde Pernilla Håkansdotter 
Olsson 042-360651 eller 0763-
143322 eller via mail pernilla.
hakansdotter-olsson@svenska-
kyrkan.se
 

INVIGNING

Nu är Kyrkstugans källarlokaler återinvigda 
efter översvämningen av Kyrkans Ung-
doms yngre medlemmar.
 Högtidligt tal hölls av Catrin Jönsson 
och Hedda Wingård som dessutom ge-
mensamt klippt bandet.
 Efteråt var det vimmel och stor uppslu-
penhet över att åter får vara i ungdomslo-
kalen.
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Sophiamöllan som modell på Jollen  
Kopian av Sophiamöllan, om än i en 
annan skala, stod färdig redan 1952. 
Möllaren själv, Iwar Gustafsson, bygg-
de den lik originalet in i minsta detalj, 
och var det någon som kunde möllan 
utan och innan var det Iwar. Tusen 
timmar tog det honom att färdigställa 
modellen.

Iwar föddes 1907 i Viken där hans far 
hade kvarnrörelse. Hos honom lärde Iwar 
mjölnarens yrke och förblev hela sitt liv 
Sophiamöllan trogen.
 Iwar hade många intressen, bl.a. var 
han ordförande i Vikens Idrottsklubb i 17 
år, vidare ledamot av Hamnstyrelsen, Vi-
kens Turistförening, Föreningen Vikens 
Kulturminnen som för övrigt bildades just 
för att bevara möllan. Ordförande var han 
också i Vikens Fotoklubb.

Duktig fotograf
Han har fotograferat av en mängd gamla 
Vikenmotiv vilka vi idag fortfarande har 
mycket glädje av, likaväl som hans bilder 
av gamla Vikenbor.

  Hans intresse för och kunskap om vilda 
växter ledde ibland till att han t.o.m. kunde 
slå botaniker på fingrarna när det gällde att 
bestämma rariteter.

Engagerad radioamatör
Under 70-talet var PR-radion hans stora in-
tresse och han fick kontakter över hela Kul-
labygden och inte minst vid kappsegling-
arna kunde han kommunicera med kon-
trollbåtarna.

Helsingborgs-
medaljen 
till Vikenbo
Helsingborgsandan skapade förutsätt-
ningar för ett ökat lokalt engagemang. Ett 
exempel, som startade i slutet av 90-ta-
let, var Helsingborgs Nyföretagarcentrum, 
som kom att bli Sveriges främsta inom 
detta område. 
 Andra satsningar av stor betydelse var 
handelskammaren, marknadsföreningen 
och inte minst IdéForum som bl a aktivt 
arbetade för ett Campus i Helsingborg 
samt konstrundan i nordvästra Skåne. 

 En av de personer, som starkt bidragit 
med sitt engagemang, är Roland Bengts-
son, i många år VD för Ramlösa hälso-
brunn AB, som var ordförande i Nyföreta-
garcentrum under några år, ordförande i 
Handelskammaren, turistbolaget Visit och 
inte minst ordförande i HIF. 

Vi på Byalurens redaktion gratulerar Ro-
land Bengtsson till Helsingborgs-medaljen 
och önskar att fler av dagens ledande fö-
retagsledare skulle ge mer av sin tid i ett 
engagemang vid sidan av sitt dagliga ope-
rativa ansvar.

Kjell

 Han agerade samtidigt start- och måldo-
mare med sin lilla kanon.
 Iwar Gustafsson tillhörde de mera kän-
da personligheterna i Viken. Åtskilliga be-
sökte honom i möllan där han förevisade 
sin panoramautsikt från omgången.
   Vi är idag stolta att kunna visa hans mo-
dell, en klenod, på Jollen i Viken, tack 
vare fastighetsägaren Hans-Erik Anders-
sons välvilja.

Stig Elversson
ORdF. i mölleKOmmiTTén

iwar i en paus på  omgången där han gärna 
förevisade utsikten för besökare.
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Ökat intresse för Vikens föreläsningsförening

Dags a†† sälja din ögonsten i 
Kullabygden?

På Kullahalvön ligger guldkornen och pärlorna

tätt. Bokskogstäckta kullar, dramatiska klipp-

branter, vindskyddade picknicklundar och de

charmiga byarna som smyckar halvöns kust. 

Allt fler söker sig till denna vackra bygd och på

Länsbergs har vi lång erfarenhet av fastighets-

förmedling och ett stort antal intressenter i vårt

register.

Titta in på vår nya inspirerande hemsida

där vi presenterar Kullabygdens charmiga byar

och berättar om de objekt vi nyligen sålt och de

vi har till försäljning. Är det dags för dig att sälja

din ögonsten i Kullabygden? Varmt välkommen

att kontakta oss för ett förutsättningslöst möte!

LÄNSBERGS

Småbåtshamnen 18 A   263 39 Höganäs
tel 042-33 08 09

www.lansbergs.se

Projekt5:210x148  09-09-02  11.41  Sida 1

Ni har kanske läst i bladet 
att Vikens föreläsningsföre-
ning hamnat  i ekonomisk 
kris sedan det statliga stö-
det i ett nafs försvunnit. 
Men jag kan lugna alla oro-
liga – tack vare några Viken-
bors vällvilliga insatser är sku-
tan åter på rätt köl och stävar 
nu med stadig kurs mot nya 
mål med föreläsningar av god 
kvalitet.
     Och för er, men förstås för 
alla andra också, som inte är 
särskilt insatta i föreningens 
verksamhet kan jag berätta 
att den är en av Vikens mest 
anrika. Den startade för mer än sextio år 
sedan 1948 och hade då liksom förstås än 
idag som mål att servera en intresserad all-
mänhet föredrag av hög kvalitet och äm-
nen av allmänt kulturellt intresse. Vi efter-
strävar ett brett utbud men innehållet får 
varken ha politisk eller religiös slagsida. 
     Bläddrar man tillbaka i programbladen 
finner man att många färgstarka föreläsare 
gästat vår by.  För att nämna några av dem 
har det hållits föredrag här av den på den 

Förläsningsföreningens styrelse sammanträder. Ordförande stig ewaldson till vänster. 

tiden omstridde kyrkoherden Gunnar Ros-
dahl i Osby, författaren och historikern Alf 
Henrikson, den kände fotografen och rese-
nären  Sven Gillsäter, kåsören och historie-
berättaren Hans Ostelius och så den då se-
dan några år i Viken bosatte konstprofes-
sorn Aron Borelius. En verklig publigmag-
net i höstas var Bodil Jönsson från Lund. 
     Våra föreläsningar, tio varje år, hålls på 
Hemgården och traditionellt sker det ter-
minsvis tisdagar var 14:de dag. Tack vare 

att det under det gångna 
åren utgått ett statligt 
samt ett mindre kommu-
nalt bidrag har vi kunnat 
hålla låga biljettpriser. 
När man startade 1948 
kostade inträdet  75 öre. 
Under en lång rad av år 
har man betalat 20 kro-
nor  och nu är inträdes-
avgiften 30 kronor, vil-
ket i de flestas tycke och 
även  jämförelsevis får 
sägas vara lågt. Ett års-
kort kostar endast 130 
kronor,
     Föreläsningsförening-

en kan numera med glädje konstatera ett 
ökat intresse. Under det gångna året hade 
vi fullt hus ett par gånger och i snitt be-
vistades våra föreläsningar av närmare 90 
personer. Det är förstås inget som hindrar 
att än fler hittar vägen till Hemgården och 
våra föreläsningar där. Det är vår önskan 
och för övrigt ser vi framtiden an med till-
försikt

Stig Ewaldson
ORdF. ViKens FöReläsningsFöRening
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Märtas andra hem

Det är kanske en överdrift, men inte 
sällan ser jag Märta cykla förbi, hem-
ma, på väg till Paul Jönska Gården. 

Ett kort ögonblick hade jag fått för mig att 
Märta varit med från starten, eftersom hon 
vet nästan allt. Hon tog över ordförande-
skapet efter Sara Reuter, som varit med 
och startat tio år tidigare. 
 Märta betonar att verksamheten ytterst 
vilar på ”Paul Jönskas damer”. Hon är lite 
blygsam när det gäller vad hon själv bidra-
git med. Man får nästan dra det ur henne.   
 Det har blivit stora projekt av vital bety-
delse för Paul Jönska Gårdens långsiktiga 
kvalitet i form av bl a restaurering fasaden 
och renovering av fönstersnickerier. Och 
inte minst en stor omläggning av trädgår-
den efter en ny skötselplan som innebar 
en historiskt korrekt trädgård. Avsikten var 
också att trädgården skulle bli mer lätt-
skött, vilket kanske kan diskuteras.

 Det började för Märta någon gång kring 
1990 och det började med ett arbete för 
Sjöfarts-muséet, en inventarieförteckning 
och därefter ordningställande av utställ-
ningen, som hade hållits stängd en tid. Se-
dan gick det av bara farten med inventa-
rieförteckning på Paul Jönska, översyn av 
kläder och annat som behövde lagas. 
 Efter hand lämnade Sara över ansva-
ret till Märta, som till en början hade Stina 
Heed som trygg samarbetspartner. Stina 
efterträddes av Birgith Håkansson, som 
under tiden som vice ordf. bidrog till att 
utveckla arbetet på gården och Märta kan 
inte nog berömma henne för hennes krea-
tivitet, initiativkraft  och kunnande. 
 Märta anser att man behöver vara två 
som delar på ansvaret för att klara av det 
i längden. Märta framhåller den fina sam-
manhållningen och att alla damer tar i när 
det behövs. Vid t ex julmarknad och våf-
felservering. 
 När det gäller själva trädgården har en 
grupp på 5-6 personer ansvaret och med 
trädgårdsexperten Jan Karlsson i spetsen 
blir det trädklippning vid rätt tid. När des-
sa rader tar form så är klippningen i full 
gång. 
 Såväl Märta som Birgith är kvar, men 
har släppt det yttersta ansvaret till Ann-
Britt Strufve, som tar över som ordförande 
och har sin studiekamrat Ulla Skoglund 
som samarbetspartner. 
 Tack Märta för dina insatser. Vi kan till-
sammans vara lugna att det yttersta ansva-
ret vilar i goda händer.

Kjell

Tiden går, Prego 5 år!

På årsmötet den 22 november röstades 
det enhälligt ja till styrelsens förslag 
att investera i ett nytt klubbhus.

Lokalen är Kaj Lindblads fiskebod i hörnet 
av restaurang Barbord och hamntoalet-
terna. Boden är i stort renoveringsbehov 
och målsättningen är att vårt nya klubb-
hus ska stå färdigt sommaren 2012 då WBS 
står som arrangör för SM i segelbåtsklas-
sen C55. Klubbhuset som ska vinterisole-
ras kommer att erbjuda aktiviteter året runt 
och en sommarveranda på första parkett 
i hamnen. WBS nya styrelse kommer till-
sätta en arbetsgrupp som tar fram en reno-
veringsplan.
 WBS gamla blå klubbstuga kommer att 
behållas men anpassas för att rymma segel 
och annan utrustning då klubbens nuva-
rande röda segelbod försvinner.
 Ni kommer kunna följa projektets fram-
fart på hemsidan. www.vikensbs.se

WBS nya 
klubbhus

I vår firar Resturang Prego på Bygatan 5-årsjubileum och vi noterar det.
 Costas Tsakal berättar entusiastiskt  om sina fem år i Viken och planerna 
för att utveckla sin Italienska restaurang. 
 Köket förnyas för att bättre kunna serva gästerna och temakvällar blir det 
torsdag och fredag med buffé. 
 Det blir grilltema, italienskt tema och till sommaren räktema. En trubadur 
kan också smyga sig in och underhålla någon kväll.
 Lör- och söndagar stor brunch mellan 12.00 och 16.00, vilken redan hun-

nit bli en succé, så 
det är bäst att boka 
bord. Slutligen ett 
tips från underteck-
nad! Om ni beställer 
pizza så ta den med 
grov deg.
   Ännu godare !

Olle Bogren

entusiastisk Costas berättar om sina prego-planer.
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Byaluren hälsar på hos Stefan på 
Vikens nya bilfirma S. Jönsson Bil för 
att ställa lite frågor. Han tar emot i sitt 
snygga och prydliga nybygge på Karl-
fältsvägen invid Lantmännen.

Stefan som har bakgrund som försäljare på 
Hedins bil i Helsingborg kände efter sju år 
där att nu får det hända något och S. Jöns-
sons Bil startades. I början var det begag-
natförsäljning på olika orter i N.v. Skåne 
men när Stefan privat flyttade till Viken 
föddes tanken på Vikenetablering. Tomt 
inköptes och Stefan, som är en allsidig kil-
le, skissade själv på bygget. 
 I april 2009 stod det klart.

Försäljning för miljoner
Nu ett år senare har han och hans försäl-
jare André sålt för 100 miljoner begagnade 
Mercedesbilar från 250.000:- och uppåt. En 
och annan inbytes-Porsche eller BMW har 
väl smugit sig in också.

Får det 
vara en 
Merca?

 Affärsidén är i stort sätt att köpa in fina, 
ett till två år gamla, bilar som rullat ett 
par tusen mil och det blir en god affär för 
både Stefan och hans kunder eftersom
en dyr Merca kan tappa flera hundra tusen  
första året. Nybilsgarantin gäller förstås i  
2 år och sedan kan man plussa på med
annan garanti.

Långväga kunder
Kunderna kommer från hela Sverige och 
det har hänt att dom flyger till Stefan i 
Skåne och kör hem till Norrland med sin 
”nya” bil. En del bilar inköps i Tyskland 
där man har en anställd som  letar upp 
lämpliga objekt för svenska marknaden.  
 Dessa tysklandsköpta bilar utgör knappt 
en tredjedel av försäljningen och utsätts 
för nogrann kontroll innan dom köps in.

”Fel” inbyte säljs vidare
Jag frågar Stefan om han kan tänka sig att 
ta min lilla Suzuki i inbyte och det gör han 
gärna men då säljes den vidare, dock inte i 
Viken. Mitt första och bestående intryck av 
S.Jönsson Bil är att de är duktiga och me-
nar allvar med sin Vikenetablering.
 Hälsa gärna på och kolla de blänkande 
Mercorna. Det är en sann fröjd!

Olle Bogren

stefan jönsson och André johansson i en fin 
vår-mercedes!

Kanske sprider 
sig ryktet i 
Viken att det 
är väldigt vad 
det har blivit 
höga priser på 
julmarknaden 
på Paul Jönska 
gården. 
I höstas gav 
vårt mullbärs-
träd en rekord-
skörd och det blev fler burkar än vanligt 
med fin sylt. Eftersom det alltid har varit 
stor åtgång på den ovanliga mullbärssyl-
ten tyckte vi att vi kunde sätta ett rätt högt 
pris, även om vi hade många burkar. 

Får en burk mullbärssylt kosta hur mycket som helst?
 Vi enades om 40 kr för liten burk och 
50 kr för den större. Vi satte små prislap-
par på varje burk. Mycket riktigt – efter en 
halvtimme hade alla burkarna sålts. 
 Utom en, som stod ensam kvar. 
 En kund sa till den av oss damer som 
stod närmast, men som tidigare stått vid 
andra ändan av bordet och inte sålt någon 
mullbärssylt: ”Det var ju lite dyrt!” Hon tit-
tade på prislappen och hajade till – det 
stod 100 kr på prislappen! Hon tyckte ju 
också att det var dyrt men sa försiktigt: ”ja, 
jag har inte varit med om prissättningen så 
jag får höra med någon annan”. Hon hann 
inte längre för kunden sa ”ah, jag tar den, 
det går ju till gårdens bevarande”. Vi vet 
inte om kunden är från Viken och får läsa 

detta. Men vi vill ändå tacka vederbörande 
för det generösa bidraget!
 Och vi vill tacka alla Er som troget 
kommer till vår julmarknad och köper det 
vi har till salu och bidrar till ett rekordstort 
resultat varje gång. Och vi hoppas att ni 
finner våra priser rimliga och vill komma 
tillbaka nästa år!
 Och välkomna till en ny sommarsäsong 
på vår fina skeppargård med trädgårdsrun-
da, våffeldag och söndagsvisningar.

AllA Vi på pAul jönsKA gåRden genOm 

Märta Braun

ps. ingen vet hur den där prislappen med 100 
kr hamnade på burken. möjligen kan den ha 
suttit kvar på prislappskartan från en tidigare 
prissättning av vantar och andra textilarbeten. ds.
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VKB:s kalendarium 2010
DAG	 	 TID/HÄNDELSE	

JUNI
6	 18.00	Nationaldagsfirande

4-6	 10-17.	Paul	Jönska,	Trädgårdsrundan

6,	13,	20,	27:e	
	 15-17.	Paul	Jönska	gården	öppen	
From.	28.	Alla	dagar	
	 14-17.	Sjöfartsmuseet	 	
JULI
Alla	dagar
	 14-17.	Sjöfartsmuseet	öppet

4		 11-17.	Sophiamöllan	öppen
	 Skånska	Möllors	Dag

11,	18,	25:e	
	 11-16.	Sophiamöllan.	Visning	samt		
	 malning	om	vinden	tillåter

4,	11,	18,	25:e
	 15-17.	Paul	Jönska	gården	öppen
18		 14-17.	Paul	Jönska	våffelservering
	
AUGUSTI
7	 9-15.	Vikenfesten	Marknad

	 9-16.	Sophiamöllan	öppen

	 12-16.	Paul	Jönska	gården	öppen

	 9-17.	Sjöfartsmuseet	öppet

Alla	dagar	tom.	15:e
	 14-17.	Sjöfartsmuseet	öppet

1,	8,	15:e
	 15-17.	Paul	Jönska	gården	öppen

OKTOBER
7	 19.00.	Höststämma

NOVEMBER
5	 Nytt	nummer	av	Byaluren

DECEMBER
4	 13-15.	Paul	Jönska	Julmarknad
5	 15.00.	Sophiamöllan	Mölletomten
5	 14-17.	Sjöfartsmuseet	öppet

Momma´s fik & Catering 
– träffpunkten mitt i Viken
Varför heter det egentligen Momma’s 
frågar jag Jessica Kouzas när vi träffas i 
lugnet efter lunchrusningen. 
Momma kallade jag min älskade mormor, 
berättar Jessica. Det var hon som inspirera-
de mig både att laga mat och baka. Mom-
mas söndagsmiddagar och ”klockantrefika” 
med drömmar och jitterbuggare är oför-
glömliga. 
 Jessica flyttade till Viken för 10 år sedan 
och för 2 år sedan hittade hon Momma´s 
på Blocket – då hette det Mezzo. Från bör-
jan var jag nog lite naiv och trodde det 
fanns plats för två konditorier i Viken men 
jag insåg snabbt att det verkliga kundbe-
hovet var lättare luncher. Det finns många 
småföretagare i Viken och att kunna få 
goda sallader, pajer och matiga mackor vi-
sade sig vara ett vinnande koncept. 
 De flesta hämtar med sig maten men 
många slår sig ned vid ett bord i fiket som 
utstrålar 60-tal. När solen värmer är det 
härligt att sitta ute och njuta på toppen av 
Vikens ”Spanska trappa”. Utöver smårät-
ter erbjuder Momma’s också en dagens rätt 
och när vi träffas bläddrar hon i recept-
böcker för att planera kommande vecka.  
 Jag försöker alltid ha ett vegetariskt al-
ternativ minst en dag i veckan, säger Jes-
sica. Momma’s har nyligen fått uppdraget 
att förse Välinge Innovation med Dagens 
vilket hon tycker är ett gott betyg för att 
maten är bra.

Cateringverksamheten
Jessica har en växande cateringverksam-
het. Det kan röra sig om alltifrån julbord 
till eleganta partytilltugg. (Att de verkligen 
är läckra kan jag själv intyga då jag prov-
smakat på ett par mingelfester!) Vilka till-
tugg det ska bli bestämmer Jessica tillsam-
mans med kunden och de speciella önske-
mål som finns. 
 Och allt fixar hon själv tillsammans med 
en praktikant. Men mamma rycker in när 
jag nu i vår ska ha en studentfest för 150 
personer, berättar Jessica.

Mer än mat
Momma’s italienska glass är en verklig 
storsäljare och hennes sortiment av olika 
teer är imponerande. En nyhet är en läcker 
och matig Power-bar som höjer presta-
tionsförmågan inför träningspasset. Det 
finns också honung med en mängd olika 
smaksättningar och handgjorda choklad-
praliner från Gourmandise.

Öppet på kvällen
Jessica har planer på att ha öppet även på 
kvällen och ansöker om vin- och ölrättig-
heter. Det blir inga à la carte utan enkla 
rätter tex räkor med ett glas vin till. 
 Men för att kunna servera något starka-
re än Ramlösa i glasen krävs en flera dagar 
lång specialutbildning. Lycka till Jessica!

Katarina Trohammar

Sjöfartsmuséet
Sommaren 2010 års utställning på 
Vikens Sjöfartsmuséum tillägnas fram-
lidne Vikenbon Dündar Ûnal, som på 
sin fritid byggde modeller av allehanda 
flytetyg i varierande storlekar.
 Eftersom modellerna endast setts av ett 
fåtal inom vår sty-
relse är det svårt att 
för närvarande be-
skriva dessa. Men 
bland modellerna 
finns t.ex. jagaren 
Småland, ca 1,5 m 
lång, en hjulångare, 
turkisk fiskebåt m fl. 
 Dündar hade för-
mågan att utnyttja 
kasserade föremål, t.ex pennhylsor, som 
han använde till kanoner på örlogsfartyg.
 Dündar var av turkiskt ursprung och 
arbetade i Sverige inom reklambranschen 
som art director och bodde många år i Vi-
ken. Hans hustru Dorrit ställer under som-
maren makens samling till vårt förfogande, 
för vilket vi är mycket tacksamma.
Muséet har sommaröppet dagligen kl. 
14.00 - 17.00 från 28 juni till 15 augusti.

Kjell Lundström
ViKens sjöFARTsmuséum 

spexaren dündar


