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Utan medlemmar ingen byaförening.
Därför är ditt medlemskap så viktigt.
Tack till dig som redan betalat in din
medlemsavgift för 2020.
Till dig som ännu inte gjort det – det är
hög tid att göra det nu! Du kan swisha till
123 051 91 99 eller med QR-koden. Eller
via bg 5705-4108. 200:- per hushåll och år.
Läs mer om detta och om Vikens Kulturoch Byaförening på nästa uppslag!
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Annonser är självklart ett
välkommet tillskott till vår
ekonomi. Intresserade kan
kontakta mig Clasgöran
Strömgren på adress ovan.

…men VKB är pricken över i:et (eller solen
över fyren om man så vill).
Det är vi som är det sammanhållande
kittet i Viken. Vi värnar det vänliga Viken
där vi säger hej när vi möts, där vi ställer
upp för våra medmänniskor, där vi satsar på
gemenskap och där vi vårdar ett kulturarv
men också förmår att titta framåt.
Men byaföreningen står sig slätt utan sina
medlemmar.

IK

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.

L

Foto omslag:
Bilden är tagen av vår
chefredaktör redan förra året
när vi planerade en artikel
om Galleri Viken.
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Tidningen produceras ideellt av en
redaktionsgrupp som över tid tillförs nya
medlemmar. Formgivning och annonsförsäljning sköts av reklambyrån Tidstudion till ett subventionerat pris. Tryck
och distribution sköts av Scratch i Viken.
Utgivningsmånader: maj och november.
Den delas ut till dryga 2 000 hushåll
och till bibliotek, föreningar och butiker.
Upplaga per nummer är 3 200.

REDAKTION:

RENIN
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Historiska återblickar är cirka 40%
av det redaktionella innehållet, nutid och framtid ges 60% av utrymmet.
Innehållet bygger på redaktionsgruppens nyhetsvärdering och läsarnas tips.
Redaktionen beslutar till fullo om
innehållet i tidningen. Byaluren har
producerats sedan 1996 och har blivit
ett viktigt forum för boende i Viken.
Den utkommer vår respektive höst.

olof@engvallmedia.se
Mobil: 0736 61 20 43

Havet, solnedgångarna,
tångdoften och Svinbådan
får du inte tack vare VKB….

FÖ

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
bidrar till Byaluren med 10 000:- per
nummer vid behov. Kyrkan bidrar med
samma summa för sina två sidor. Övriga
kostnader för Byaluren tillförs av annonserande företag. Tidningen skall spegla
livet i Viken, förr och idag.

Olof Engvall
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är en stor beundrare av Vikens kyrka och
de varma människor som arbetar i den
och alla som besöker den samma.
Kanske är det att vara religiös ändå?
Oavsett, TACK för ert trogna stöd genom
åren!
Avslutningsvis står Vikens uppskattade
företagare och entreprenörer i centrum för
mitt slutliga, rungande TACK.
Jag vågar mig på att tro att de flesta av
våra annonsörer inte annonserar för att i
Så nu vill jag att alla ni som faktiskt tycker snöd vinning få igen sina sekiner, just tack
om Byaluren skickar en varm hälsning till
vare deras annonser i Byaluren. Jag är
Vikens Kultur & Byaförening, vars många
rätt säker på att personerna bakom föreideella krafter år efter år arbetar oförtrutet tagen lika mycket ser annonseringen som
för att vårda Vikens alla kulturskatter.
ett slags ”kulturstöd” till byn de älskar och
Det är VKB som är Byalurens ”ägare”
har gjort till sitt hem. Oavsett är vi många
och uppdragsgivare och som garanterar att som är tacksamma för att ni annonserar
ALLA bybor får tidningen hem i lådan
och sprider budskapen om er profil, era
– utan kostnad, år efter år!
kvaliteter och era produkter/tjänster. Jag
Så när VKB nu påminner oss bybor om föreslår att du som läser detta skickar en
att stötta med 200 kronor i medlemsavgift
mental hälsning till annonsörerna i dagens
så att de kan sörja för Sophiamöllan, Skep- och framtidens Byalurar. Det tål att påminpargården, Sjöfartsmuseet, Byaluren och
nas om att det STÖRSTA ekonomiska
mycket, mycket mer…hoppas jag att DU
stödet just kommer från annonsörerna.
är beredd att stötta VKB med ditt medlemSå ett stort TACK till er!
skap. Om man inte är medlem i VKB undSom vanligt skickar jag även ett varmt
rar jag (fräckt uttryckt) nästan varför man
TACK till alla er som medverkar i tidningväljer att bosätta sig i Viken. Så om du vet ens alla reportage och upptåg. Utan ER
med dig att du missat att betala in medhade det inte heller blivit mycket till Byalemsavgiften, swisha över 200 kronor till
lur. Jag är tacksam och mycket stolt över
123 051 91 99 och KÄNN hur du bidrar
redaktionens ideella och hängivna arbetill att det unika i Viken, kan förbli unikt.
te med att skapa ännu en fullspäckad tid(Glöm ej att uppge namn, adress och vad
ning. Vi hoppas alla att ni ska få en trevlig
du betalar för). Du som redan gör det,
stund med Byaluren och passar på att
TACK!
tacka det absolut viktigaste vi har för
Nummer två på min hyllningslista är
ögonen när vi skapar tidningen. Nämligen
Svenska Kyrkan och Vikens Församling
våra LÄSARE. TACK för att DU är med i
som år efter år troget valt att prenumerera laguppställningen och generöst delar med
på ett uppslag i tidningen. Utöver att sprida dig av tillrop, feedback och idéer till nya
sin viktiga information och nyheter om sin reportage.
fantastiska gärning bidrar de med kunskap
Nu står sommarens fröjder redo att
om vad de kan erbjuda vår lilla by och alla möta oss på den finaste plats man kan
dess människor i form av stöd, glädje, vär- tänka sig. Tänka sig vilken tur vi har!
me, omtanke, trosutövning och kunskap.
Olof
Jag är inte särskilt religiös av mig, men jag

CHEFREDAKTÖR:

V

Kanske tycker du om att få Byalurens
berättelser hem i brevlådan, alldeles gratis och utan större ansträngning.
Vad kul om så är fallet. Då har vi
lyckats. Och när vi nu sätter oss till rätta
för att bläddra igenom det rekordtjocka
numret är det på sin plats att först
skicka ett genuint, rungande TACK till
tidningens sponsorer. Utan dessa hade
Byaluren varit ett minne blott.

UTGIVEN AV
VIKENS KULTUR- OCH BYAFÖRENING.
ADRESSER OCH ORDFÖRANDES SPALT
FINNS PÅ BYALURENS SISTA SIDA.
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Tack VKB, kyrkan
och annonsörer
för att ni ger oss
Byaluren!

KEN.SE

3

KLA
SSE
N

Byaföreningen är involverad i det
mesta som händer Vikens by…

– Vikenfesten har varit i två dagar, en
hamndag på lördagen och en söndag
präglad av vår kulturhistoria.Vi planerar
även i år för fest sista helgen i juli.
Men vi får se…
FOTO: SK
OL
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Vikenfesten

Toleransresan
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Valborgsbålet
– Ett populärt och välbesökt
arrangemang. Tal, sång och eld.
I år har inget varit sig likt och
bålet fick ställas in.
Men till nästa år…

LOTTA HÖRDIN

– Kommunen vill ha VKB som bollplank.
Och vi vill gärna vara med och bolla. Föreningen
har utnyttjat de möjligheter som finns att yttra sig
över detalj- och byggplaner. Alltid med Vikenbornas bästa för ögonen. Vi har framfört önskemål
och ställt krav i frågor som rör
till exempel trafik, samhällsplanering, skola
och miljöfrågor,
såväl inom kultur
som natur. Ju fler
medlemmar vi
är ju starkare
röst blir vi.

– Sedan flera år tillbaka stöttar vi eleverna
som åker på Toleransresa till Auschwitz. Och
ungdomarna gör verkligen skäl
för pengarna. De städar stranden en lördag
på våren. I höstas fixade de fika till
VKB:s höststämma. Tack alla Vikenungdomar för de goda insatserna.

:
FOTO

Bollplank
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Förra året deltog VKB dessutom i ett nytt arrangemang:

Vikenparkens dag
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– Två gånger om året dimper den ned
i din brevlåda, Vikens alldeles egna
tidning Byaluren. VKB är en garant för
att tidningen kommer ut och distribueras
till samtliga hushåll i Viken. Redaktionen
överträffar sig själva för varje nummer
och tidningen är mycket uppskattad
bland Vikenborna.

200:- per hushåll och år!
Swisha till 123 051 91 99
eller betala via bg 5705-4108
Uppge namn, adress
och mejladress
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– Arrangerar vi i
samarbete med
Sophiamöllan och
Vikens Företagarförening

Betala
medlemsavgiften nu!

FÖ
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Julmarknaden

A

– De har blivit en verklig Vikensiluett. VKB äger 25
av badhytterna längs med Vikens havsbad. Hytterna
hyrs ut via VKB. Endast medlemmar i föreningen får
ställa sig i kö till en badhytt. VKB äger och sköter två
av de tre bryggorna vid havsbadet; Lisas brygga och
Stenbryggan. Lisas brygga är tillgänglighetsanpassad, ett
resultat av ett samarbete med Höganäs kommun. Höganäs
kommun äger och har ansvaret för Fritidens brygga.

ET
IV
RK

Badhytterna
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– Alla får årligen ett ekonomiskt
stöd av VKB. Vi har ett nära och gott
samarbete med de tre verksamheterna som på ett
alldeles ypperligt sätt förvaltar och levandegör
Vikens rika kulturhistoria. VKB ger också ett bidrag
till Vikenarkivet Förr och nu, en rik källa att ösa ur
för den som vill veta mer om Vikens historia.

FOT

Sophiamöllan,
Skeppargården
och Sjöfartsmuseet

KEN.SE
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FOTON: KJELL NÄSLUND

Tillberg ritade
Svärd flyttade in

Här är familjen Gunnarsson Svärd samlad i den cirkelrunda vinterträdgåren, med sin karakteristiska kupol. Från vänster: Stefan, Julia, Jenny och Agnes. Den runda soffan är platsbyggd och vetter ut mot trädgården i sydväst.
Följer man Svanebäcksvägen västerut
och strax innan själva
gården, ligger där en
spännande villa. Tidigare mer eller mindre
dold bakom höga träd
och buskage, men nu
synlig i sin spännande arkitektur. Villan
ritades av den världskände designern för
fartygsinredningar
Robert Tillberg och
stod klar 1988.
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Jenny är en Ängelholmstös, som
efter juristutbildning och en tid som
advokat i Stockholm, valde att flytta åter till sina hemtrakter.
Idag är hon bolagsjurist på ett
större företag i trakten. Men hon
flyttade inte ensam. I följe kom
småländske maken Stefan som vi
kan sätta två självklara etiketter på:
1. Man ser upp till honom – bokstavligen och 2. Han är fortfarande,
med sin lagkamrat Sveriges främsta
beachvolleyteam genom tiderna.
Mäklaren hade nog fått en hint
om Stefans sport, för när huset visades, skickade mäklaren ner paret och den då ettåriga dottern Julia
till Svanebäcksstranden och där har
kommunen satt upp ett beachvolleynät. Saken var därmed biff,
huset köptes och familjen har nu
utökats med lillasyster Agnes.

Robert Tillberg
Robert Tillberg, som blev ett världsnamn, ska vi ägna en större artikel
åt i ett senare nummer av Byalu-

För fyra år
sedan flyttade Jenny
Gunnarsson
Svärd in tillsammans
med maken
Stefan.

Robert Tillbergs skiss på vinterträdgården ovan finns bevarad i huset.

ren. Hans banbrytande gärning
förändrade en, då mycket konservativ bransch, när Tillberg Design,
med Viken som hemmahamn, blev
en internationell arkitektbyrå för
skeppsinredning. Mer om det i
nästa nummer.

En unik villa och hem
För något år sedan låg huset väl inbäddat i tät grönska. Man såg inte
riktig vad som låg där. En kyrka?
En ordenslokal? Senaste året har
tomten röjts för att anlägga en skild
väg till skafttomten innanför.
Nu framträder villan i sin helhet,
beläget mitt på tomten. Udda och
ovanligt, ja. Villan ritade Tillberg
som privatbostad åt sig och hustrun, men med gott om svängrum
för stora sällskap i bottenvåningen.
Kontakt med trädgård och himmel,
och ljus från sol o måne var viktigt
att få in i huset, som mycket noggrant har placerats in på tomten.
Trots den slutna fasaden norrut
mot gatan, är huset invändigt fantastiskt öppet inåt trädgården, med
ljus från flera håll, vilket skapar
spännande och skiftande dagrar.
De runda och trekantiga fönstren
som syns på ovanvåningen har var
sitt bestämda syfte; att under dygnet
släppa in sol- eller månsken. Återspegla ljuset i taken och på rätt
ställen i rummen.
Den sandfärgade, putsade fasaden och det röda enkupiga tegeltaket med den karakteristiska
knicken vid takfoten, för lätt tankarna till en sydeuropeisk traditionell byggnadsstil. Storleken är väl
dold, boytan är faktiskt närmare
230 kvm. Det förstår man bättre,
när man ser huset från trädgården,
där den maskerade volymen avslöjas, samtidigt som man ser den stora cirkelformade vinterträdgården
och utsprånget framför matbordet i
ett rum som omfattar hela det ena
skeppet av byggnadskroppen.
Beach volley
Nu är det vanligen så, att bolagsjurister för en lite mer stillsam och
grå tillvaro än beachvolleystjärnor i
världsklass. Därför några ord extra
om Stefans idrottsliga karriär. Men
det är tack vare att Jenny valde
Viken framför sin uppväxtstad Ängelholm, som vi nu kan hälsa familjen välkommen till Viken.
Stefan arbetar idag med kapitaloch pensionsrådgivning, och var
tidigare under fem år den ena halvan i svenska herrlandslaget på den
internationella touren i Beachvolley. Därutöver tre SM guld, årets
spelare i beachvolley tre gånger,
två SM guld i volleyboll och antalet
landskamper i volleyboll, fler än
han kan räkna.
Stefan har nu bytt från ett ständigt resande jorden runt, till en mer
stilla verksamhet hemma i villan
och kontoret i Malmö.

Den inre trädgården ser vi inte mycket av här, däremot syns vinterträdgården
till vänster, samt utbyggnaden vid matplatsen, med en solig balkong ovanpå.

Ritningarna och alla detaljer är gjorda för hand. Ritade med stor omsorg och
konstnärlig känsla. Lavering av huset med detaljer, samt skissen av vinterträdgården, ser exakt ut som när de ritades för 35 år sedan.

Familjen Gunnarsson Svärds unika hus och främre trädgård från
Svanebäcksvägen.

Mer om familjen Gunnarson Svärd
kan du läsa på nästa sida…
7

Lekutrymme
Föräldrarna har sina utrymmen i
bottenvåningen, där det stora ljusa vardagsrummet har platsbyggda
bokhyllor, samt att rummet fortätter
i ett valv ut i den generösa vinterträdgården. Kvar från Tillberg finns
den fasta runda soffan vänd mot
trädgården.
Agnes och Julia har ovanvåningen för sig själva. I centrum av
ovanvåningen är ett stort lekrum,
där gungor hänger från de öppna
takbjälkarna. Bakom detta finns,
flickornas rum och och på ovanvåningen finns ytterligare två sovrum.
Huset har direktutgångar till den
inre soliga trädgården från alla rum
på bottenvåningen och här finns
rabatter och växthus planerade från
Ett härligt lekrum. Självklart har man romerska ringar och en gunga inomhus!
Tillbergs tid.
Julia visar sina tricks och Agnes ritar.

Barnen har gott om svängrum och
lekutrymmen i den vindskyddade
trädgården.
Till sist ställer jag frågan varför
paret valde Viken och inte Ängelholm eller något annat kustnära
samhälle i närheten?
Stefan svarar först:
– Vi valde tryggheten, att kunna
bo i ett mindre samhälle, men ändå
ha nära till Helsingborg och Malmö.
Huset var klart bidragande och det
är såklart också praktiskt att åtminstone en av oss har nära till jobbet,
Entrén ger en närmast sakral känsla.
så att vi kan vara nära våra döttrar.
Det målade fönstret är inte original.
Jenny fortsätter:
Från början formgav Robert Tillberg ett

– Vi har verkligen gillat Viken
från dag ett. Här finns det mesta
man kan behöva runt om oss i området. Barnen har cykelväg hela vägen till förskolan och så har både
vi och barnen lärt känna många
nya kompisar. Sedan har det också
alltid stått högt upp på min önskelista att få bo nära havet och stranden.
Hon avslutar:
– Viken är bara så grymt rätt för
en barnfamilj. Bättre uppväxtplats
för flickorna går inte att tänka sig.
Kjell Näslund

fönster med ett ”livsträd”.

FRÅN 900 KVM TILL 2500 KVM.
SHOWROOM - VERKSTAD - REKONDTIONERING - DÄCKFÖRVARING
ALLT UNDER SAMMA TAK I VIKEN. PREMIÄR UNDER SOMMAREN 2020.
VI HÅLLER ÖPPET SOM VANLIGT UNDER OMBYGGNADEN – VARMT VÄLKOMNA!
S.JÖNSSON BIL ÄR AUKTORISERAD ÅTERFÖRSÄLJARE OCH SERVICEPARTNER FÖR BRABUS – HIGH PERFORMANCE AUTOMOBILES.

Kväll, ljuset från villan strålar milt och sällsamt ut från de otraditionellt formgivna fönstren, där var och ett har sin tydliga
funktion. Det handlar inte bara om ljus, det handlar om rätt ljus in och på rätt plats.
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BESÖKSADRESS

ÖPPETTIDER

SJONSSONBIL

KARLSFÄLTSVÄGEN 13
263 63 VIKEN
042 - 23 65 12
WWW.S-JONSSONBIL.SE

MÅNDAG - FREDAG 09.30 - 18.00
LÖRDAG 10.00 - 14.00
SÖNDAGAR OCH RÖDA DAGAR STÄNGT
VARMT VÄLKOMNA IN

SJONSSONBIL
S.JÖNSSON BIL
SJONSSONBIL
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Blåste på hjälp
När lurblåsningen började i Viken är
det förstås omöjligt att svara på. Under
det skånska kriget finner vi att en kväll
i februari 1678 så överraskades ”bondevakterna” i Viken av ett friskyttekompani som landstigit efter att ha seglat
från Helsingör. Med hjälp av byaluren
blåste man då på hjälp och kunde anfalla friskyttarna på stranden.
I säkert förvar
Den en meter och 75 centimeter långa
byaluren finns i dag inlåst i säkert förvar i ett träskåp av ek på äldreboendet
Vikhaga. När jag beskådar detta blåsinstrument säger jag följande:
– Jaha, det är här byaluren är inlåst!
En något dement dam bredvid mig
kommenterar detta med följande ord:
– Ja, det är jag också.

Byaluren om byaluren
Enligt sägnen har byaluren anor
från 1700-talet då den kom i byalagets ägo från en engelsk brigg som
strandat utanför Viken. Må så vara,
men faktum är att lurblåsning ägt
rum innan dess i Viken.
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än en klockringning. En lurblåsare kunde vandra runt i byn efter en uppgjord
plan, stanna vid gathörn, invänta att
folk kom ut från sina hus och förmedla
sådant som att det stundade en marknad på Bygatan, eller försäljning av
kött, fläsk och bär på torget eller sill i
hamnen.

Johan Rietz

Theodor Carlsson var Vikens sista lurblåsare.

FOTO: JOHAN RIETZ

FOTO: VIKENARKIVET

FOTO: LOTTA HÖRDIN

för sällan bevistade gudstjänsten.
Man kan då undra varför luren
kom till Viken, då till exempel en
kyrkklocka är ett utmärkt kommunikationsmedel och en form av enkelriktad
masskommunikation riktad till en stor
grupp människor. En lurblåsning är
dock ett mer flexibelt blåsinstrument

Den första kände lurblåsaren var
Sven Sjöberg (1778-1867), som bodde
i fattighuset nära Sophiamöllan.
Den siste blåsaren som slutade 1948
var Theodor Carlsson (1881-1964),
som bodde på Gröna Torg.

Ljudet från Byaluren är gåtfullt och
mystiskt frambringat av en lurblåsares läppar. Det ska sägas att det inte är
så lätt att blåsa så att det blir ett vackert läte.
1948 försökte man återuppliva traditionen när en konstnär som hette
Malmeström försökte, men han misslyckades med blåsningen. Man ska formera läpparna på ett visst speciellt sätt
som på ett fint sätt kallas ”embochure”
och ha en idé om att blåsa in ett hallon i hornet. Placeringen av överläpp
och underläpp är viktigt.
När kulturstiftelsen ”Viken förr och
nu” arrangerade en byavandring förra
året användes åter ”luren”. Den som
blåste sa då att det var ingen konst att
blåsa:
– Det var bara att sätta läpparna
till så kom det dova ljudet, som var ett
eko från en svunnen tid.

Lurblåsare Theodor Carlsson
utanför sitt hem på Gröna Torg 4.

Om vi börjar från början (som musikgruppen Sven-Ingvars sjöng) så är lurblåsning ett mycket gammalt sätt att
kommunicera. Bronsluren är nämligen
ett forntida instrument. I en hällristning från Kalleby i Bohuslän ser man
en behornad lurblåsare. Denna ristning
är cirka 2 800 år gammal.
Under medeltiden förknippas en
lur framförallt med jakt, men den kunde också användas vid hot från en yttre fiende (krig), eller vid hot från inre
fiender (uppror och missnöjesyttringar). Ett horn/lur har alltid varit en symbol för makt och styrka. Så även för
vikingarna som använde en lur som
kommunikationsmedel på sina skepp.
Lurblåsning
Att kommunicera något till bybor ägde i en svunnen tid rum på häradsting,
rådstugor och sockenstämmor och så
förstås från predikstolen i en kyrka där
påbud och kungörelser offentliggjordes. Predikstolen hade den uppenbara fördelen som informationskanal, då
kyrkoaktiviteten var hög och i princip
var obligatorisk på 1600-talet. Och
Gud nåde den församlingsbo som allt-

Lite kuriosa:

Dagens lurblåsare, Jan Pettersson

Byaluren förvaras i ett träskåp i servicehuset Vikhaga.
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Nu har Sofi och Joakim
hittat hem

Bildtext

När jag, undertecknad, var liten längtade jag
väldigt mycket till vår sommarstuga.
Inte bara för att det nästan alltid var sommarlov eller alla roliga stunder med sommarkompisarna. Det var nästan lika mycket
för att jag visste att jag skulle få spendera
många nätter i mina absoluta favoritlakan.
De var mjuka, de doftade mormors sköljmedel och framförallt var de bubbliga.

Alla som sovit i dessa påslakan på 80-talet vet vad jag pratar
om. Senare har jag naturligtvis tänkt att det kanske just var
kombinationen av allt. De lediga dagarna, barndomen och
solsken i blick som adderade skön sömn i just dessa sängkläder. Men det går knappt en dag utan att jag ändå längtar
mig tillbaka till dessa bubbliga trasor.
Inte identiskt, men idén till Charles Hill, ligger inte ljusår
ifrån min lilla anekdot ovan.
Amors pilar träffar Sofi och Joakim Tengzelius
Så låt oss ta det från början. Hur det kommer sig att ett ungt
karriärspar tar sig från Londons finansgator via innerstan i
Stockholm till idylliska Viken för att satsa på just sängkläder?
De kände varandra sedan innan, eller kände i alla fall till
varandra. Båda från Kullabygden. Han från Viken, hon från
Strandbaden. Men det var inte förrän under deras respektive
utbildning i Stockholm som amors pilar träffade dom på riktigt.
2003 var året och det var inledningen på en intensiv, men
rolig, saga för Sofi och Joakim. Studielivet med allt vad det
innebär och ganska omgående arbete efter med långa och
många arbetsdagar. Flytt gick till London 2008 och Sofi började
i modebranschen och Joakim som managementkonsult.
Väl tillbaka till Stockholm, redan 2010, fortsatte Sofi i svenska
modebranschen och Joakim fortsatte sin bana inom finansoch bankvärlden och grundade snart investmentbanken
Valentum, som idag är störst i Sverige på försäljning av privatägda företag. Ett företag som han fortfarande driver även om
det kliar för mycket i fingrarna för att inte hitta på saker parallellt. I backspegeln en oslagbar kombination för vad som komma skulle.
Har de fler timmar på dygnet?
När jag hör det unga paret berätta om sina karriärer och investeringar känns det som de hade behövt sju liv parallellt för
att hinna med. Men med en passion för sina yrken och, i synnerhet Joakims, nästan outtröttliga aptit och nyfikenhet på nya
projekt så är det nog lätt att låta timmarna bli dagar som blir år.
Just dessa år, en önskan om en familj, och en mindre
stressfylld vardag fick grundarna av Charles Hill att spåna både
på en ny affärsidé men även hur de ville ha det i framtiden.
Återhämtningen skedde under semestrar som till dagarna räknat ändå är få att tanka på jämförelsevis med de dagar energin
måste brukas. Och efter semestern, hem och börja om.

Ingen hållbar ekvation tycker paret och när den förstfödde,
Charles, kom för tre år sedan förstärktes känslan av att vilja
finna en bättre balans och flexibilitet för att kunna återhämta
sig även i vardagen.
En företagsidé växte fram
Joakims arbete med att projektleda företagsförsäljningar samt
som aktiv delägare i ett flertal konsumentinriktade företag har
gett honom god inblick i vad som gör ett e-handelsföretag
framgångsrikt. Där fick han se många exempel på hur man
kapar kedjan mellan tillverkare, försäljare, distributörer och
kund. Vilket i sin tur leder till att man kan tillverka kvalitetsprodukter utan att det ska kosta oförsvarbart mycket.
Hundratals meter tyg har känts på, klämts på, dragits i och
blivit synade i sömmarna. Varenda tråd har nagelfarits för att få
fram de perfekta sängkläderna från den bästa leverantören.
Inte bara att det ska se bra ut och vara skönt att ha på kroppen
utan det måste vara hållbart. Ett kvalitets- och därmed hållbarhetstänk har varit lika självklart som viktigt för Sofi och Joakim.
Tidlöst mode som inte borgar för slit och släng.
Helt enkelt för det inte ska behövas. – Många företag har blivit duktiga på sängkläder och hänger verkligen med i modet.
– Men vi gillar inte riktigt tanken på att köpa sängkläder
som håller en eller ett par säsonger för att de antingen går ur
modet eller inte håller i kvaliteten.
Inget lämnas åt slumpen
Till slut hittade Sofi och Joakim ett litet, familjeägt, väveri i
Portugal som var perfekt. Sofi, som har stått för det mesta
gällande design och materialval, visar upp för mig vackra tyger
och förklarar att till och med spilltyget som blir över används
till påsar sängkläderna levereras i. Varje tråd är av 100 procent
certifierad långfibrig egyptisk bomull. Infärgningsmetoden lämnas inte heller åt slumpen utan är noga genomtänkt för att följa
kedjan hållbarhet och kvalitet.
Till sist måste jag fråga om namnet.
Inte ens detta viker av från känslan att det var precis så här det
skulle bli.
– När vi skulle namnge vår son hade vi redan innan bestämt att han skulle få namnet Charles. Det visar sig då att en
släkting till Joakim också hette Charles. Det smått fantastiska
var att han på mitten av 1800-talet var en vävmästare i England
och sedermera övertog ett bomullsspinneri i Alingsås, så framgångsrik att han förärats med en staty
på torget i staden.
Efternamnet var Hill.
Familjen växer
Så framtiden då? Är det lugn och ro och
ett liv som mästare i återhämtning som
gäller? Det är det bara framtiden som
kan svara på. Men jag får inte känslan
av att tiden kommer att stå stilla i det
smakfulla hemmet i Viken. Bara veckor efter denna artikeln skrivs, väntas familjemedlem nummer fyra. Samtidigt
byggs ett hus på Mallorca som är tänkt
att fungera som ett växelboende för familjen. Jag tror mig dock vara säker på
att paret ändå har hittat hem.
Och sover väldigt gott om natten.

FOTON: ANDY LIFFNER

Ea Altin-Fölsch

Stora bilden: Sofi och Joakim Tengzelius i fotograferingsmiljön.
Lilla bilden: Charles Hills eleganta sängkläder i en lika elegant miljö.
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FOTON: BILDBYRÅN/JESPER ZERMAN

Landslagsman vid 16 år

BODRÖMMAR FÖR
KUSTÄLSKARE I VIKEN

Valvet har förmedlat bostäder i premiumsegmentet här i Viken under
snart 30 år. Vi jobbar ständigt med att leverera premium i allt vi gör och
anser att kvalitet alltid ska synas och kännas. Med unikt foto, emotionell
Det är en dröm
som blivit verklighet för Vikens
William Westerlund som ingår
i Sveriges fotbollslandslag för pojkar
födda 04.

kommunikation och smart marknadsföring skapar vi det som krävs för
den bästa bostadsaffären.

William Westerlund (th) tillsammans med landslagskollega och klubbkompis från HIF, Daniel Bergman (tv).

William är en ödmjuk men målmedveten ung herre där det mesta i tillvaron
kretsar kring fotbollen. Men så har det
inte alltid varit. I början provade han
olika sporter. Det mesta var kul och utöver fotbollen höll han på med både
simning, innebandy och tennis.
Vikens IK betydde mycket
Men det var fotbollen som redan från
7-8 års ålder blev största intresset. Där
fanns kompisarna och han betonar
Vikens IK:s betydelse.
Varje sommar med en fotbollsskola
för ca 200 pojkar och flickor och 50-60
unga agerar ledare.
William, iförd tröja
nr 3, tillsammans
med övriga landslaget pojkar 04 vid
inför landskamp
mot Norge, Solvaer,
Lofoten under hösten 2019.

Ganska tidigt fick William hoppa in
och spela med dem som var äldre när
det behövdes förstärkning. – Det var
väl då jag förstod att jag hade talang,
konstaterar William.
För ett par år sedan fick William
provträna för HIF och idag är det Helsingborg som är hemmaklubb och han
spelar i deras U17-lag. Men fortfarande
träffas kompisarna gärna på Vikvalla
och spelar – bara för att det är kul.
När vi träffas är han nyss hemkommen från träning och mat står på schemat. – Det gäller att träna rätt, äta rätt
och sova, om man ska bli framgångs-

rik, berättar han. I höstat blev William
uttagen att spela i landslaget för 04:or.
De tar ut 44 spelare som konkurrerar
om att få spela. – Men vi är lagspelare
och goda vänner. Det är viktigt att visa
att man klarar konkurrensen och presssen även mentalt.
Många resor med landslaget
– Det har varit spännande att få åka
på resor till Cypern och Nordnorge
för landskamper. Att ingå i landslaget
innebär en bekräftelse på att jag har talang. Men det kräver en full satsning
och tar mycket tid. De följer upp hur
man tränar, äter och sover. Ibland är
det lite tråkigt att inte kunna spendera
mer tid med sina kompisar, tycker
William avslutningsvis.
Målsättningen är fortsätta utvecklas
och att få behålla platsen i landslaget,
att vid 17-18 års ålder komma med i
HIFs A-lag och därefter är drömmen är
så klart att bli proffs utomlands. Och då
gärna i favoritlaget Manchester United.
Vi håller tummarna att få se mer av
denna målmedvetna talang i framtiden.
Lycka till William!
Lotta Strömgren Jönsson
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FOTO: OLOF ENGVALL

Konst och fika

Byggnaden vill vi renovera med varsamhet. Huset är från 1900-talets början då
det var fiskhall fram till 70-talet. Vi valde att plocka tillbaka fönster och dörrar enligt ursprungspositioner. Inomhus
har vi försökt skapa en lugn känsla och
utnyttja det härliga med närheten till
hamnen och vattnet.
Vårt café vill stå för ett ekologiskt
och närodlat utbud i så stor utsträckning som möjlighet. Lokala leverantörer, ekologiska nedbrytbara engångsartiklar och god kvalitet på mat och
dryck. God glass och en bra espresso,
latte, kaffe.
Hur gick första sommaren och vad
lärde ni er?
– Första sommaren gick över förväntan. Det fanns ju noll historik i bagaget och vi visste inte vad vi hade att
förvänta oss. Vi fick lära oss att Vikenborna är väldigt glassugna efter kvälls-

Nu när er andra sommar står för
dörren – hur tänker ni satsa?
– I år fortsätter vi med de koncept vi
hade förra året, dock expanderar vi
menyn med lite mer lunchalternativ. På
kvällarna kommer vi servera ett fåtal
men goda pizzor. I samband med lite
mer lunch och matalternativ kommer vi
att servera vin och öl.
För att kunna leverera en god serErik Andersson (Blixt) lagar nät fram- vice till alla turisterna längs Kullaleden
för fiskhallen vid mitten av 50-talet.
har vi valt att bli InfoPoint (lokal turistbyrå) vilket saknats nere i Viken ett
maten, att en räkmacka i solen kan
vara eftertraktad, man vill gärna dricka tag. Glassen från Otto och Glassfabriett glas vin till den. Många är intresse- ken är här för att stanna, det vi experimenterar med i år är att skapa slående
rade av fotografier och tavlor på sina
goda milkshakes att ta med sig ner på
väggar. Kullaleden är en populär rutt
som lockar folk igenom viken, vi märk- stranden eller njuta av i solen. Tanken
te av många både på cykel och till fots är också att ha öppet större delarna av
året. Vi har många tankar och idéer att
som stannade för att fylla batterierna
förverkliga, men det ska få ta sin tid att
och samtidigt tog en kopp kaffe eller
växa fram efterhand.
macka.
Avslutningsvis – vad tycker ni är
bäst med Viken?
– Bäst med Viken är folket, närheten
till havet och naturen och alla lekplatserna… (svarar barnen Freja och Sam).
Anna och Markus intervjuades av:
Olof Engvall

GAMLA FOTON: VIKENARKIVET

Byaluren stämde träff med Anna
och Markus som sommaren 2019 tog
över och satte nytt liv i smått legendariska Galleri Viken. Inför säsong två
har vi träffat paret för att få veta vad
som händer med Galleriet.

Fiskhallen vid kajbygget 1937.
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Hur presenterar Markus och
Anna…Anna och Markus?
– Vi är ett gift par som varit tillsammans längre i livet än utan varandra.
Vi är nyfikna på mycket, har en tendens till att ofta sträva efter och bli nyfikna på nya saker och utmaningar.
Idag är vi en familj med en snart
sexårig Freja och en fyraårig Sam. Vi
bor i Viken sedan sju år.
Hur kom det sig att ni satsade på
Vikens Galleri förra sommaren?
– Vi har alltid älskat Kullabygden och
havet. Inom familjen har vi både båt
och fiskebod nere i Vikens hamn.
När vi fick höra att Åke Larsson
ville sälja fastigheten så kunde vi inte
låta bli. Vi har alltid varit inspirerade av
läget där nere och de möjligheter som
finns i Viken. Att det skulle fortsätta
vara ett galleri var inte självklart men
eftersom det funnits i 40 år och folk
verkligen uppskattar det så kände vi att
vi gärna satsar.
Det vi själva tyckte saknades i hamnen var en plats där man kunde sitta,
ta en god kopp kaffe och en fika och
bara njuta av atmosfären. Vi har många
bra restauranger i byn och vill vara ett
komplement till dem.
Många frågar om vi är konstkännare
eller konstnärer sedan innan, vilket jag
(Markus) brukar svara att vi alltid varit

kreativt inspirerade. Båda har alltid haft
olika kreativa projekt vid sidan om.
De utställningar vi väljer att visa på
galleriet är kanske inte enbart bedömda efter hur och av vem de är skapade,
utan mer ”det här skulle vi gärna själva
ha på väggen hemma”. Det här berör
oss på något sätt.
Vad är det för plats ni vill skapa?
– Vi vill skapa en plats där alla känner
sig välkomna. Folk kan komma ner utan att känna sig tvungna att köpa något
för att sitta en stund.
Kanske någon är sugen på en kopp
kaffe och se när båtarna seglar in i
hamnen.
Vi vill också sänka tröskeln för folk
som vanligtvis inte vågar sig in på ett
galleri att ta steget in. Det ska inte vara
svårt att gå in och bara titta.

Öppettider Galleri Viken
Öppnar säsongen till påsk. I normala
fall i samband med konstrundan. Därefter har de minst helgöppet fram till
midsommar då paret kör igång med att
ha öppet alla dagar i veckan igen.

Galleriet i sin tidigare skepnad.

TACK ALLA VIKENBOR
SOM STÖTTAT, OCH
STÖTTAR OSS, I DESSA
SVÅRA TIDER.
DET INNEBÄR ATT VI KAN
FORTSÄTTA OCH SÄGA:

V 
H
Vikens Fiskhall på 40-talet, fr. v. Egon
Lundin, okänd och Albert Andersson.
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vi bara lyssnar på dem. Vi har t.ex. alla
en egen nedvarvningsapparat i vår
andning. Carin lyfter fram de tre T:na.
Träning. Tålamod. Tillit. En regel som
genomsyrar alla delar i livet. Träning
på både fysisk och mental nivå. Tålamod inför processen att inte ge upp
samt Tillit till att allt löser sig. Vi pratar också mycket om ickevåldsprincipen. En absolut grundsten inom yoga
och mindfulness som syftar på att vi inte ska bruka våld i någon form. Att det
är lätt att tänka illa om sig själv, klanka
ner och jämföra sig med andra. Negativa tankar leder till en ond spiral. Med
mental och fysisk träning kan vi öva
oss i all vara snälla. Och givetvis…
Andas, andas, andas.

Därför är det viktigt att det är i huvudet
man ska börja stresshantering.
– Många reagerar på livssvårigheter
genom att anstränga sig ännu hårdare. Man undertrycker sina egna behov,
känslor, och knegar på trots uppenbara
tecken på att orken tagit slut. Gång på
gång blir jag förundrad över hur mycket vi människor egentligen tål. Men
man ska komma ihåg att allt har sin
gräns, och om man ignorerar de psykiska och kroppsliga signalerna, då ligger vägen öppen för en hälsokatastrof
avslutar hon.

Yoga
och mindfulness

FOTO: CARIN JÖNSSON

FOTO: FREDRIK LINDBOM

Sans & Balans
En vacker dag, lite senare i mars stiger
jag in i den otroligt häftiga lokalen på
Apelvägen 1 hos Sans & Balans.
Ägaren Carin Jönsson tar emot mig
i rummet där bland annat yogaklasserna hålls. Det är många meter till tak
och ljuset flödar in genom stora fönster mot en vacker trädgård. Att huset
vunnit pris för sitt innovativa tänk kring
miljö och energiåtervinning är inte
svårt att förstå. Den energi och värme
som utvinns av människorna här under träningspassen återanvänds till att
värma lokalerna. Carin har haft Sans &
Balans i lokalen sedan 2011 men sedan
Dorothe Engström
2006 i Viken och jobbat med hälsa och
– För ca tio år sedan kom jag in på träning många år innan dess.
Det finns i dag en uppåtgående
Redan 1999 utbildade hon sig första
trend av psykisk ohälsa i samhället, MediYoga efter att själv drabbats av utmattningssyndrom, och då jag uppgången inom just yoga men har sedan
särskilt bland unga, där den dubbtäckte jag hur effektivt MediYoga är,
1983 undervisat i otaliga träningsforlerats de senaste årtiondena. Något
utbildade jag mig till MediYoga-lärare. mer. Yogan beskriver hon mer som
som också är uppåtgående, men åt
Anledningen till valet av Viken för
ett kall, något som hon direkt kände
det positiva hållet, är utbudet av yoga
verksamheten var att hon ville hitta en kunde bli ett bra komplement till, eloch mindfulness i Sverige.
lugn atmosfär där hon kunde jobba
ler motvikt mot, högintensiva pass och
Inte minst i Viken.
med små grupper och få sprida veten- styrketräning. Till hennes studio kan du
Jag bestämde mig för att kika närmare skapligt beprövade verktyg för lugn,
komma och utöva allt från morgonyoga
på just Vikens utbud. De tre kvinnor
återhämtning, kreativitet och fokus.
i en öppen klass till flertalet kurser som
jag möter har olika ingångsvägar till
– Jag tycker det är otroligt viktigt att Hathayoga, Yinyoga och Mediyoga.
yoga och mindfulness, men alla bär på man som lärare hela tiden på olika sätt
Som vanligt när man träffar en mänsamma kärlek till densamma.
fortbildar sig, och för min del har jag
niska med gedigen erfarenhet och som
Det är omöjligt att inte inspireras
medvetet valt evidensbaserade utbildutstrålar lugn vill man ju veta ”hemligoch svepas med i denna fantastiska
ningar så som mindfulnessinstruktör,
heten”. Ofta är det ganska enkelt. Det
värld vid mina möten med dessa tre
YinYogalärare, stress- och utbrändhets- handlar om det som finns inom alla.
starka och livfulla kvinnor. Ett par för- mentor/coach. Allt kombinerat med
– Våra kroppar är fantastiska – om
domar kom på skam och en glädje
taktilmassage. Mina utbildningar är en
kunde jag känna över att ”lilla Viken”
kvalitetssäkring för den verksamhet jag Trädgården på Sans & Balans
har så mycket att erbjuda inom träning bedriver, de som kommer till mig ska
av både kropp och själ.
kunna känna sig trygga med att jag har
den kunskapen, säger Dorothe.
Kullabygdens yoga och mindfulness
Vidare berättar Dorothe att hennes
En kväll i februari begav jag mig till
grupper
är slutna, och med det finns
Kullabygdens Yoga och mindfulness på
det
utrymme
för samtal, frågor och disSkepparegatan 15. Dorothe Engström
kussioner.
Det
händer saker i kroppen
har där haft sin studio i två år.
när
man
yogar
och det vill jag ha en
I ett varmt och mysigt rum leder
möjlighet
att
fånga
upp.
hon mig genom övningarna. Efteråt är
Vi talar om stress, som blivit den
jag både avslappnad och uppfylld med
stora folksjukdomen idag. De flesta
energi. En oslagbar kombination.
känner till att stress inte är farligt, om
Till vardags arbetar Dorothe med
att hjälpa människor ut på arbetsmark- man får återhämtning. Däremot känner inte alla till att stress börjar i hjärnadensom jobb/karriärcoach.
nan, att det alltid börjar med en tanke.
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FOTO: INGELA LJONG

hemsida med mer information: kullayoga.se

– Jag tycker det är mycket viktigt att
man som ledare fortsätter att utbilda sig
och samla på sig ny kunskap.
Hennes passion och engagemang i
att försöka förena den medicinska kunskapen med mindfulness går inte att ta
miste på. Hon förklarar MBSR, ett program som används över hela världen i
vården sedan 1979 och är utvecklat av
läkaren Jon Kabat Zinn i USA. Ett program som även ingår i läkarprogrammet vid flera lärosäten.
Ingela hyser ett stort intresse för vetenskapen och huruvida vi kan ta makten över oss själva och våra rädslor
eller händelser som drabbat oss. Att
arbeta med acceptans är en av flera
viktiga delar under meditationerna och
Kika in på www.sansochbalans.se för att se hela leder oftast till bättre mående.
utbudet.
– Det handlar inte om att vi ska
tycka händelser vi varit med om är ok
utan lära om hur vi reagerar och agerar
och hur det påverkar oss. Exempelvis
tänk dig att du fått en skada, varit med
om en livskris där detta satt djupa spår
i din vardag. Då är det vanligt att i tankarna återkommande ”älta” händelsen.
Det är inte till nytta att ifrågasätta rättvisan i det hela eller gå genom livet och
inte acceptera det som hänt. Genom våra övningar lär du dig att omfokusera.
Övningarna handlar om meditation
och milda yogarörelser. Din hjärna är
fantastisk och lär om, något som flera
Ingelas studio med utsikt över sundet.
välansedda forskningsresultat visar.
Mindfulnesscenter Mästerlotsgränd
– Livet kan bli lättare i vardagen säSist men inte minst beger jag mig till
ger
Ingela.
Ingela Ljong på Mästerlotsgränd 3. Där
Det
låter naturligtvis enklare än
både bor hon och har ett vackert rum
vad
det
är men ju mer jag tänker på
för mindfulnessbaserad stressreduktion.
det
förstår
jag också tankesättet. IngDet ljusa rummet vätter ut mot
ela
betonar
också flertalet gånger att i
hamnen och havet och tillåter kursdellikhet med all annan träning kan man
tagarna att verkligen insupa naturens
inte förvänta sig att man får resultat på
lugn och nycker. Detta är en stor del
en enda gång utan ansträngning. Det
av valet av Viken. Ingela är sjuksköterkrävs övning. Det är som ett piller i
ska och utbildad inom kbt psykoterapi
själsligt format.
och midfulnessinstruktör enligt origiTitta in på www.helsingborgskbt.se för att kika på
nalprogrammet MBSR.
kurser för framtiden eller hur du kan lära dig
Vi pratar mycket och länge om det mer om ämnet.
psykiska och fysiska välmåendet och
Ea Altin-Fölsch
hur det går hand i hand.

De grundläggande punkterna
i mindfulness är:
• Du är uppmärksam på det som
händer just nu i stunden.
• Du har en nyfiken och accepterande inställning till det du upplever.
Det betyder att du inte värderar eller
dömer det du upplever i nuet.
• Du har en accepterande inställning till dig själv och andra. Det
betyder att du övar dig på att se kärleksfullt och ömsint på dig själv och
andra.
Om det är svårt kan du öva dig
på att åtminstone se neutralt på dig
själv och andra. Det har stor betydelse för att du ska må bra.
Mindfulness ska hjälpa mot stress,
smärta, sömnproblem, ångest och
depression. Det vill säga viktiga
element i psykiskt hälsa.

DEN LILLA KLINIKEN

– med det
stora hjärtat!

Vi erbjuder allt ifrån vaccinationer
till medicinska undersökningar och
enklare kirurgi.
Varmt välkomna till oss måndag,
onsdag och fredag kl 8-17.

Vi arbetar med strikta hygienrutiner
för din (och ditt djurs) säkerhet och
ser fram emot att ses!

Björkvägen 21, Viken
reception.viken@evidensia.se
042-618 90 00 • evidensia.se
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Det bor en bilhandlare i Viken
bakom sin butik. Med butiken på
armlängds avstånd kunde man
tro att mannen ifråga är rätt så
bekväm av sig.
Ingenting kan vara mer fel.
Denne man måste vara Sveriges
skitigaste och blötaste bilhandlare under sin idrottsutövning.
Möt Stefan Jönsson, hängiven
sin idrott, hängiven att ge sin
kund en bra upplevelse och produkt och verkligen hängiven sitt
Viken. Hit flyttade han 2000.
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Nu besöker kunderna knappt
en bilhall längre, men med det goda rykte man uppnått under 15 år,
har kunden stort förtroende för att
köpa bilen på distans. Stefan säger:
– Det är roligt med återkommande kunder, som är kunniga och
själva har specifikationen på bilen
klart för sig. Kan man sedan erbjuda något extra som får kunden att
hoppa till, då blir alla glada.
Konsten att erbjuda rätt bil till
rätt kund i ett exklusivt segment
handlar om lagerhållning och att
köpa in till rätt pris. Verksamhetens
tuffa baksida är en stor kapitalbind-

ning. Samt uthållighet och is i magen, när man väntar på rätt kund
för en extrem bil för närmare två
miljoner. Stefan tvekar inte:
– Man får ta det lugnt och se till
att man känner marknaden.
Men nu har vi arbetat oss in väl
på den här marknaden, kunderna
vet vad vi står för och varje bil hittar sin ägare. Tack vare att vi planerar rätt och tar rimligt betalt för
vårt arbete, ser kunden att denne
får högsta kvalitet och ofta något
unikt för pengarna hos oss.
Mer om Stefan Jönsson och hans
löpande på nästa sida…

de märken, i vanliga prisklasser,
men även prestandabilar. Totalt kan
de bägge anläggningarna visa upp
närmare ett par hundra bilar i lager,
i olika prisklasser och modeller.
Utökad anläggning
Stefan invigde anläggningen i Viken redan 2009. Sedan dess har
han byggt ut en gång och nu bygger han ut hallarna till mer än
dubbla den ursprungliga ytan.
Verksamheten utökas med en
komplett bilverkstad, under ledning
av Fariz Chahrour, ansedd som

ILLUSTRATION: JÖNSSONS BIL

Men, från början. Det vet vi alla, att
bakom varje hyfsat framgångsrik
man och företag, finns en hårt arbetande och målmedveten hustru.
Erika sköter administrationen
och som före detta lärare är hon
van att ha många bollar i luften
samtidigt och se till att ”klassen”
mår bra och sköter sig. Att driva företag i bilbranschen i den här nischen är ingen sinekur, det gäller
att hela familjen har samma mål.

Brett utbud
Stefan Jönsson säljer bilar som inte
nödvändigtvis är jättedyra, men nog
faller utanför ramen för de flesta familjer med vanliga transportbehov.
Främst nästan nya bilar av märket Mercedes och deras prestandaversioner i AMG klassen. Även
andra tyska premiummärken finns i
salongen. Det är myntets ena sida.
Sedan har företagsgruppen ytterligare en stor bilanläggning, i
Höganäs, på Brännerigatan. Där
säljer man familjebilar av varieran-

Personalen som sköter om kunder och bilar: Fr v. Erika Jönsson, administration, Martin
Andersson, platschef Kullabygdens Bil, André Johansson, försäljning, Stefan Jönsson, VD,
Marcus Olsson, försäljning, Alexander Wiklander, rekond, Fariz Chahrour, chef, verkstad
och Johan Josefsson, rekond.

FOTO: KJELL NÄSLUND

FOTON: JOEL GRIBBSON

Bilhandlaren
som fortsätter
springa

FOTO: JOEL GRIBBSON

Sveriges mest meriterade AMG mekaniker. Därutöver däckverkstad,
däckhotell för Vikenborna, samt
rekond och tvätt.
Karln öppnar knappt munnen!
Har du en fördom om bilhandlare,
glöm det när du möter Stefan.
Lågmäld och så diskret att du
knappt märker honom, men med
ett totalt fokus på den han har
framför sig. Det är kunden och
framförallt kundens behov och önskemål som är i fokus. Stefan säger:
– En bra dag är när jag går hem
och gjort en kund riktigt nöjd och
glad, då känns det bra. Jag blir
också glad när kunden är engagerad i sin bil och jag får in en verkligt välskött bil. Det är roligt.
Han fortsätter:
– Eftervården när kunden köpt
bilen är väldigt viktig för totalupplevelsen och att de har kvar förtroendet för oss och kommer tillbaka.
Sedan starten 2005 har Stefan
utvecklat sitt sinne för vad kunden
är ute efter, vilken utrustning som
efterfrågas och vad som gör bilen
till det där extra som skapar köpbegär. För här säljs inte bilarna, de
köps. Det är en viss skillnad.
Här handlar man med nästan
nya bilar och man köper in bilar
från andra premiumhandlare över
hela Sverige, men även en och annan bil från goda samarbetspartners i Tyskland.

Den nya anläggningen dubblerar ytan till 2 500 kvm säljyta, verkstad och däckverkstad/
däckhotell. Till höger den nya bilhallen och till vänster den splitter nya verkstaden, med
däckverkstad, däckhotell och rekondavdelning. Nyinvigning i juni.

Det är klart att intervjuaren av Stefan inte kan hålla fingrarna borta från den läckra Mercedes med måsvingedörrar som står i hallen.
En remake på den ursprungliga Mercedes 300 SL från början av 50-talet. Antagligen bilvärldens mest ikoniska modell. En originalbil
kostar kanske 30 miljoner. Då är den här ett rent fynd för en femtondedel av priset. Här med Stefan vid ratten

FOTO: ERIKA JÖNSSON

FOTO:ERIKA JÖNSSON

Utmanande sport
För att återkomma till artikelns
rubrik. Stefan hör till de människor
som verkligen vill testa gränserna
för hur mycket kroppen tål. Sporten förkortas OCR – på svenska typ
militär hinderbanelöpning. En kombination av cross fit och (svår) terränglöpning. En underbar stund ute
i naturen, ofta en 15 km bana i kuperad terräng med olika hinder som
kräver att man klättrar, går armgång, krälar i lerhål och liknande.
Efteråt ser man ut därefter.
Jag frågar Stefan, varför i all världen han utsätter sig för detta?
– Jag har alltid gillat att löpträna
och med OCR kom en ny dimension in i träningen. Det gör det mer
omväxlande och roligt. Och det
skärper sinnena, säger Stefan nöjt.
Han förklarar med ett exempel.
Det här är ungefär som att jämföra Nästa bil till en Vikenbo
dem som tävlar i rallycross, med de Stefan hoppas att nästa bil de säljer
blir till en Vikenbo.
som tävlar på asfaltbana. Varje
– Vikenborna är alltıd hjärtdisciplin har sina utmaningar.
ligt välkomna in i vår nya anläggning och se våra nyheter. Vi håller
ett brett utbud av bilar i våra bägge
anläggningar, i Viken och i Höganäs Samtliga bilar omhändertagna
med samma omsorg. Han fortsätter:
– Många talar om el-bilar, men
jag vill slå ett slag för el-hybriden.
En kombination av bägge världar
och inte så dyr ny teknik heller.
Eldrift för korta körningar i stadstrafik. Bensin eller diesel för längre
transporter. Sett till miljöavtrycket,
är den bil du köper här som begagStefan i mål efter väl genomförd OCR World nad redan tillverkad, så du belastar
inte miljön med ytterligare en bil.
Championships i Canada, 2017.

Vikens IK blir ännu bättre

Stefan Jönsson hör till de
människor som verkligen
vill testa gränserna för hur
mycket kroppen tål.
OCR – är en kombination av cross fit och (svår)
terränglöpning.
En underbar stund ute i
kuperad terräng med olika
hinder som kräver att
man klättrar, går armgång, krälar i lerhål och
liknande.
På bilden går Stefan i
mål i London 2018. Han
säger nöjt: OCR gör det
mer omväxlande och
roligt. Och det skärper
sinnena.

Hjärtat klappar för Viken
Stefan älskar sitt Viken och Kullabygden. Som barn reste familjen
ner till kusten från Hässleholm och
sedan när han skulle sätta bopålar med Erika valde de Viken. Han
förklarar till sist:
– Vi har valt att bo i en liten ort
och i en liten kommun. Då är det
extra viktigt att vi alla drar åt samma håll, stöder varandra och uppmärksammar varandra för det vi
gör. Jag och Erika strävar efter att
se alla och vi försöker vara ett gott
stöd i det lokala föreningslivet.
Kjell Näslund

FN:s barnkonvention innehåller
bestämmelser om barns mänskliga
rättigheter. Första januari 2020 blev
den lag i Sverige och vi i V I K ser det
som en möjlighet att bli ännu bättre.

FOTO: VIKENS IK

Vikens IK har idag en stor och väl
fungerande barn- och ungdomsverksamhet och vi har alltid haft som
mål att barnen ska må bra hos oss.
Med barnkonventionen som svensk
lag kommer barnens rättigheter mer
i fokus och hjälper oss att bli ännu
bättre. Med utgångspunkt i barnkonventionen är några av våra ledstjärnor att:
• Anpassa idrotten efter barnen och
inte barnen efter idrotten.
• Sätta barnets bästa framför ledarens
eller förälderns bästa.
• Se barn som idrottar som just barn
som idrottar och inte som små idrottare.
Läs mer på: www.skaneboll.se
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”Sjung om studentens lyckliga dar…”

... och den ljusnande framtid är vår…

De flesta av oss minns med pirr i magen hur det var att efter tolv år i skola äntligen få
ta studenten. Fulla av förväntan och med tusen planer för framtiden. Världen låg för
våra fötter och ingenting tycktes omöjligt. Kanske resa, studier eller jobb.
Skänk då en tanke till de ungdomar som under våren 2020 blivit berövade den tid
i livet som de skulle minnas på ett helt annat sätt än med karantän, inställd undervisning och osäkerhet om framtiden. I skrivande stund har vi fått veta att för våra ungdomar, främst födda 01, som gått på gymnasiet i Helsingborg, har utspring och flakåkning
blivit inställt. Kanske går det att fira längre fram. Men inställt eller uppskjutet, är oklart.
På Kullaskolan planerar man för ett firande i mindre grupper. Kommunen och skolan
har gemensamt tagit fint initiativ till alternativt firande. Middagar arrangeras på studentdagen, i mindre grupper på lokala restauranger med underhållning av Nic Schröder
och inga mindre än helsingborgsduon Smith & Thell!
För elever på Helsingborgs gymnasierna är det mer osäkert. Besked ska lämnas
längre fram. Men så här långt är firandet inställt.
Jag säger bara – ställ inte in, skjut upp! Våren fram till studenten, har redan blivit
allt annat än sorglös och fylld av fester. Visst måste det gå att fira student med utspring
och flakåkning vid annan tidpunkt än i juni – varför inte i augusti istället? Och det blir
i så fall något vi alla kommer att minnas. Låt oss tillsammans bearbeta Helsingborgs
kommun och verka för att inte ställa in utan att ställa om!
14 augusti låter väl som ett bra datum, eller?

Lotta Strömgren Jönsson

Blir det en Vikenfest i år?

I Byalurens vårnummer brukar vi skriva
om sommarens Vikenfest som traditionellt äger rum sista helgen i juli.
Men hur blir det i år? Kan det bli en
fest den 25 och 25 juli, en hamndag och
en kulturhistorisk söndag? Går det att
genomföra ett evenemang av det slaget?
Vid den här tidningens pressläggning i månadsskiftet april/maj hade

VKB:s styrelse ännu inte tagit ett definitivt beslut om festen. Det var först i
mitten av maj som styrelsen tog ett
beslut. Och underlaget för beslutet
styrdes givetvis av de beslut som regering och myndigheter fattat.
Vid det här laget, när du har fått
tidningen, har du förhoppningsvis fått
kännedom om resultatet, antingen via
vår hemsida eller vår Facebooksida.

Oavsett om det blev ett ja eller nej, så
har flera av byaföreningens aktiviteter
i år påverkats av omständigheter som
vi inte kan påverka. Vi kan bara följa
myndigheternas beslut och regler.
Och det är av största vikt att göra
just det. Följa regeringsbeslut, råd och
rekommendationer.
Lotta Hördin

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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Hanefred själva annonserar lokalt i
bl a Byaluren där de varit med i varje
nummer så länge jag kan minnas.
Viken är också gärna ett utflyktsmål för
potentiella kunder.

FOTO: JOHAN LOTAND

KÖKSMÄSTARE

Jag frågar, vad är Lidhults kök?
Då tar Birgitta hjälp av boken från Lidhults 70-årsjubileum.
– Företaget startade 1944 i småländska Lidhult som Bröderna Jonssons Träindustri. Andra världskriget rasade för
fullt. De tillverkade leksaker, barnstolar,
diskställ och enkla trädgårdsmöbler. En
katastrofbrand 1957 blev starten för
dagens Lidhults Kök&Interiör.
Det stora genombrottet för de välbyggda köken kom vid en utställning
i Rosenlundshallen i Jönköping 1969,
sammanfattar Birgitta.
Allt om köken kan du läsa om i deras fina katalog. Kom in och hämta ett
exemplar om du är intresserad av att
byta kök, hälsar Birgitta Hanérus.
Det går förstås också bra att bara
titta in och inspireras av de kök som
finns i utställningen. Fler exempel på
kök finns i annonsen i detta nummer
av Byaluren.

Till vänster två exempel
på produkter från Bröderna Johanssons tidiga
produktion.
Barnstolen har väl de
flesta sett någonstans,
gunghästen med fjäder
är lite mer sällsynt.

Clasgöran Strömgren

Ett av de fina köken i massiv ask, och arbetsytor i kompositsten. Köket är gjort i Viken åt en av Valvets ägare, Gert Persson.

FOTO: CLASGÖRAN STRÖMGREN

Vi har två verkliga köksmästare i
byn, Lidhults kök och Birgitta Hanérus. Alla Vikenbor har sett köksbutiken i det gamla bankhuset snett
emot kyrkan. Men hur många har
varit inne i butiken?
Följ med mig på ett besök i den
lilla utställningen.

Birgitta Hanérus vid köksinredningarna i utställningen på
Bygatan i Viken
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Det är Vikenbor som driver den, Birgitta Hanérus och Leif Fredriksson. De
bodde då på Åldermansvägen och startade Hanefred Köksdesign 2011 på
Kajpromenaden vid Norra Hamnen i
Helsingborg. De representerar Lidhults
eleganta köksinredningar i nordvästra
Skåne men säljer kök till (nästan) hela
världen.
Paret hade, nyfiket, redan tittat på
lokalen i Viken under sina hundpromenader och av en tillfällighet träffade
de ägaren Kajsa Palmquist under en sådan. Hon berättade då att huset var till
försäljning.
Kort därefter var ”toppenläget” vid
Kajpromenaden utbytt ut mot en liten
”byhåla” och Hanefred etablerat i Viken.
Detta hade ingen betydelse för verksamheten då Birgitta Hanérus kunder
mest kommer via egna kontakter, nätet
och förmedlingar från Lidhults annonser
i stora svenska inredningsmagasin typ
Gods&Gårdar.

i Viken ÖPPET kl 08-20
Alltid
nygräddat
bröd & bullar!

Köp med en
take away coffee

En valfri
kopp kaffe

20:-

Alltid butiksstyckat kött.

Espresso
Cafe Creme
Cappuccino
Cafe Latte
Latte Macchiato

2017-02-15 14:24

Take away_rund.indd 2

Varmt välkommen!
Hos oss hittar du allt du behöver! Vi har ett stort utbud frukt
& grönt, fräscha råvaror, manuell chark, butiksstyckat kött,
färdiga lunchrätter/catering, läsglasögon, tillbehör till bil &
gräsklippare, Svenska Spel, DHL, Bring & Postnord, receptfria läkemedel, tidningar och mycket mer.

Följ oss på

(Tempo i Viken)

Banckagatan 17, Viken. 042-23 74 74.
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Piggelin – Vitamin 25
Något väldigt många saknar denna vår, är att kunna
träna på sitt gym och gå på de olika passen, där man
sporras till nya stordåd.
Där man lockas att både plocka fram skrattet och ta
fram krafter man aldrig trodde fanns.
Kommunens äldsta och absolut största gym och
motionsanläggning fyllde i höstas 25 år. Dessutom en
ideell förening inom riksidrottsförbundets regi. En
mycket stor andel av Vikenborna är medlemmar. Men
låt oss ta det från början.

FOTO: KJELL NÄSLUND

1993 samlades ett engagerat gäng funktionärer och medlemmar från Kullabygden, som då tränade hos Friskis i
Helsingborg, för att undersöka om det gick att bilda en
egen Friskisförening i Kullabygden. Under förste ordföranden, Vikenbon Rolf Hedin, bildades föreningen 1994,
men utan egen lokal.
Det var till att jympa på kvällar i smutsiga skoljympasalar, men föreningen hade även tillgång till HB Hallen
och senare Brandkårens fina lokal.
En annan Vikenbo, Anette Redgård var redan då en
mycket uppskattad ledare och eldsjäl och hon fortsätter
än, alltså 25 år senare.
Först tio år senare fick föreningen en egen lokal på
Brännerigatan. Bengt Erikssson som ordförande, även

I nya lokaler sedan tre år
De senaste tre åren har Friskis kommit
in i sitt andra hus på Litteraturvägen,
ett specialbygge för verksamheten. Här
finns även en stor fysioterapeutklinik,
med sex sjukgymnaster, samt på ovanvåningen en salladsbar och café.
I annexet en mindre hotelldel, för
tillresta idrottsföreningar, som kan få
billigt logi i anslutning till alla idrottsanläggningar som gränsar till Friskis.
Störst i Höganäs, störst utbud
Sett till medlemsantalen är Friskis i
Höganäs kommun en galet stor ideell
idrottsförening. Av cirka 26 000 invånare är 3 300 vuxna medlemmar och av
dessa är över 560 Vikenbor.
Det innebär att cirka 20 % av vuxna
i åldersspannet 20 – 80 år är medlemmar, oavsett om man ser till hela kommunen eller till Viken. Vi kan klappa
oss på axeln som en kommun där friskvården och egna hälsan står väldigt
högt i kurs. Allt bekostas av medlemmarna själva. Inga kommunala bidrag.
En måndag förmiddag kan det vara
över 250 medlemmar på plats och
ibland ännu fler de kvällar när man kör
som mest intensivt.
Samhörighet och mångsidighet
Vad är hemligheten bakom succén, frågar jag Sofie Lindstedt.
– Först och främst mixen av träning
som livsstil och den starka sociala biten.
Det verkar som alla här känner varandra direkt eller indirekt. Sammanhållningen är stark och man är här för att
det är roligt att träna, men även för att
möta bekanta och prata.
Hon fortsätter:
– Självklart hade vi inte haft det stora medlemsantalet, om vi inte också
haft ett stort varierat utbud av träningsmöjligheter. Och träning som alltid

Medlemmarna gör ohöljd reklam för
verksamheten.

ligger i framkant med den senaste fysiologiska kunskapen. Som absolut
störst i Sverige har Friskis Riksorganisation den kunskap och de resurser
som krävs för att certifiera alla våra träningspass och våra ledare. Träning och
rörelse skall utgå från individens möjligheter och vi ser alltid till att man kan
träna och utföra övningarna så att ingen tar skada. Det här är bara lustfylld
njutning och vi ska ha roligt.
Utveckling
Alla vet väl hur det är att träna på
Friskis? En stor grupp mer eller mindre
spänstiga och välkoordinerade människor i en stor ring runt en, milt uttryckt, hurtig ledare som ser till att det
springs, hoppas, tänjs, görs 50 pushups, mm, mm under en knapp timme.
Och så stretching efterpå.
Idag är utbudet oändlig varierat och
Friskisrörelsen arbetar ständigt för att
ligga i framkant med de senaste träningsrönen och vad som är populärt.
Sofie tittar framåt och säger att man
utvecklar Friskis Höganäs i takt med
medlemmarnas önskemål, men att man
inte glömmer den stora bas av äldre

motionärer, som gillar gruppträningens
dynamik och gemensamma glädje.
Hon säger vidare:
– I vårt stora gym kan man träna
individuellt, men vi kör även styrkepass i grupp där. Samtidigt har vi skivstång-kondition i grupp, vi har yoga,
spinning, in-door walking, och dans,
något vi ser kommer starkt.
Avslutningsvis säger Sofie Lindstedt:
– Friskis har sin filosofi, den ruckar
vi inte på. Men sedan försöker vi erbjuda de träningsformer som efterfrågas
av medlemmarna men vi ser alltid till
att den träning vi erbjuder kan utföras
på ett säkert och skadefritt sätt under
våra ledares handledning. Det ska vara
roligt att träna här och man är en del i
den starka sociala samvaron.
Kjell Näslund

Gymfixare Micke flyttar om bland
vikterna.

Friskis&Svettis är en
jättepigg 25-åring, med egen
multianläggning. Träning
och socialt sammanhang med
speciella satsningar på seniorer
och barn/ungdom. Avspänd och
lustfylld träning.

Sofie Lindstedt, verksamhetsansvarig och vårt intervjuobjekt, gillar spinningpassen allra bäst. Där
kommer hon loss på riktigt.

ALLA FOTON: FRISKIS&SVETTIS

han från Viken (och den ordförande som suttit längst),
gjorde ett jättearbete för att kunna förverkliga en egen
lokal, där föreningen nu kunde ha pass även på dagtid.
Jan Wåhlin också från Viken (!) tog upp stafettpinnen
och byggde ut lokalerna med ett stort och mångsidigt
gym, med fyra lokaler. Spinning, Indoor walking samt
gruppträning i styrka/kondition kom på schemat.
Ofta under ledning av en kortvuxen och korthuggen
göteborgare som heter, just det, Glenn.
Stora bilden: Populär jympaledare, Erika. Notera
luft mellan golv och sko.

Vardagar 8-18 Lördagar 9-14
Söndagar 10-14 till midsommar
Tel. 042-23 61 10 • Karlsfältsvägen 3, 263 63 Viken • www.vikenslantman.se

26

27

WBS – klubben för alla!

Med ett brett utbud av aktiviteter hälsar vi dig varmt välkommen till Wikens
Båtselskap. Vi har massor av bra och
kul verksamheter att erbjuda. Så häng
med i sommar! Sommarens utbud och
anmälning till de olika aktiviteterna hittar du på vår hemsida: vikensbs.se.
Summer Camp
I samarbete med Vikens Tennisklubb
fortsätter WBS med den mycket populära Summer Camp-veckan med start
den 15 juni. Fartfyllda och roliga dagar där barn och ungdomar får prova
på både segling och tennis. Ett tips är
att anmäla dig i tid på vår hemsida. Det
blir fort fullt.

fekt båt att lära sig segla i. Du får även
testa på att segla Maxi 77 som är en lite
större kölbåt.
Vindsurfingkurserna kan anpassas
till två dagar eller mer.

lovar. WBS har olika typer av jollar som
passar både nybörjare och för dig som
har seglat ett tag.
Dessutom kan du lära dig vindsurfa. Det finns både kortare och lite längre kursalternativ för vindsurfing.
De allra yngsta barnen välkomnar
vi till de populära pirat- och kaparkurserna där barnen under lek och skoj introduceras i sjölivet.
Seglarkurser för vuxna
WBS erbjuder även seglings- och vindsurfingkurser för vuxna.
Du lär dig segla i klubbens C55-or
och i vår Maxi 77:a. C55 är en mindre
kölbåt med plats för tre vuxna. En per-

WBS seglarskolor
Våra uppskattade seglarskolor för barn
och ungdomar startar den 22 juni och
fyra veckor framåt. Intresset brukar ofta
vara så stort att vi därefter brukar kunna erbjuda några extra kursveckor.
Under två veckor lär du dig segla och utvecklas i sjölivet. Dagar med
massor av kul och nya kompisar. Du
får kunskaper och minnen för livet, vi

FOTO: CARINA JESPERSEN

Fantastisk städdag vid kusten

Tjejsegling
Vi har fått flera önskemål om speciella kurser för bara tjejer. Så tjejer, 16 år
och uppåt som vill lära er att segla eller
utvecklas mer i segling och sjöliv,
anmäl gärna ert intresse redan nu till:
info@vikensbs.se.
Samla ihop ett gäng så kör vi!
Hyr klubbens Maxi 77:a
Hyr ”Lady Madonna” för en dags segling på sundets böljor eller för en lite
längre tur med övernattning i någon
mysig hamn. ”Lady Madonna” är en
Maxi 77:a. En trygg och stabil kölbåt
med plats för fyra vuxna.
Du ska naturligtvis vara seglingskunnig och medlem i WBS för att kunna hyra båten men allt om uthyrningen
finns att läsa under ”Klubbinfo” på
hemsidan.

Vår fina vikensymbol Sophiamöllan har i över ett år stått
utan sina vingar men nu är nya på väg.
Styrelsen gjorde under förra året studiebesök och
research för att få fram en leverantör till nya vingar.
Man fastnade till slut för kultursnickaren SnickarNilsson
i Halland och fick en offert på 787 500 kr.
För att kunna betala vingarna sökte styrelsen olika bidrag
samt startade en insamlingskampanj som avslutades i december 2019 när Välinge Invest utmanade Vikenborna med
att dubbla bidragen som kom in under månaden, upp till
100 000 kr.
Vid december månads utgång kunde styrelsen meddela
att man lyckats samla in hela köpesumman och att det nu
bara är att invänta att vingarnas virke torkar ordentligt.
Nu ska virket torka sig i form
Vid besök hos SnickarNilsson i Halland har styrelsen kunnat
besiktiga de råsågade ämnena till vingarna som sågats upp
av hundraårig svensk Douglasgran. Det är nu oerhört viktigt
hur virket torkar och det är ovisst hur lång tid det tar. Vi vill
inte montera vingarna i år om vi inte är säkra på att de torkat tillräckligt.
Vi välkomnar volontärer
Sophiamöllan är ett populärt turistmål och möllan brukar
vara öppen för besök under turistsäsongen. Styrelsen
söker nu intresserade som, efter introduktion kan se till att
intresserade kan gå runt i och njuta av vår unika mölla.
Detta gäller lördagar och söndagar under sex veckor i
sommar. Intresserade kan skriva till malte1@hotmail.se.
Malte Wennerström
SOPHIAMÖLLAN

Fredrik Rege

Årets strandstädningsdag i strålande sol, succé med sjuttio härliga ungdomar! Då det var
stor uppslutning från åttorna på Vikenskolan blev
utspridda samlingsplatser lösningen som gjorde
uppdraget möjligt trots Coronatider. Lena och
Lars från VKB delade ut säckar, plockredskap och
tydliga riktlinjer för att lyckas med städningen.
Det samlades mycket skräp i många säckar. Flera
ungdomar förvånades av vad de hittade. Allt från
pizzakartonger, gamla champagneflaskor, massor
av rester från nyårsraketer, ölburkar, plastpåsar o
annat bråte. Nyttig insikt att ta med sig för dem.
Efter avslutat arbete bjöds ungdomarna på liten välförtjänt fika som ansvarig föräldragrupp
fixat. De fick också applåd och löfte om att VKB
stöttar deras kommande Toleransresa med 5000
kr som tack för denna dag. Ungdomarna svarade
med ett glatt jubel i den sköna vårsolen.
Stort tack Lotta, Karin och Micke för ert föräldrastöd denna fantastiska lördag i april.
Vid ”pennan” en stolt Carina Jesperson
PROJEKTGRUPPEN TOLERANSRESA 2020
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Snart snurrar
vingarna igen

Välkommen till din lokala köksleverantör!
Du får personlig service och en design
helt anpassad efter dina önskemål och
behov. Vi jobbar med gedigna snickerier
till kök, bad och förvaring från

Bygatan 3, Viken

www.hanefred.se
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Svanebäck i en svunnen tid
Ända sedan jag, Ann Wilson Bäckström, föddes 1954 tillbringade vi
somrarna i Skåne fram till dess att
farmor 1968 sålde sitt sommarhus på
Brännanvägen i Svanebäck.
Här är mina och min pappas minnesanteckningar från ett Viken av
förr som vi kom att älska djupt.

sen som snällt gav mig nymogen gurka
att äta på. Om någon av mostrarna hyrde rum på Svanebäcksgården hälsade
jag på henne. Roliga utflykter till Viken
med sin fina hamn och att ”tura” med
färjan till Helsingör där man alltid köpte god glass finns också kvar som fina
minnen.
Pappa Toms anteckningar från
minnen i Viken
Pappa Tom Wilson (1926-1986) hade
genom livet stort intresse för båtar men
blev ingen stor sjöfarare. Han blev i
stället keramiker utbildad på Konstfack
i Stockholm. Det verkar som somrarna
i Skåne satte ordentligt avtryck. Texten
i kursivt är tagna från pappas minnesanteckningar.
I samband med mormors död inköptes
en tomt, byggdes en stuga i Svanebäck
cirka en kilometer norr om Vikens fiskeläge. Sommaren 1936 var huset klart.
Huset byggt i stockpanel innehöll storstuga med öppen spis, tre sovrum varav
två hade ”ovanpå sängar” kök och från
början tvättrum som när kommunalt

FOTO: PRIVAT

Efter hennes död inköptes (1936) huset
i Svanebäck, det uppkallades efter min
pappa Tom och hans äldre bror Björn,
till ”Björntomta”.
Farmor hade tolv syskon och pappas farfar var byggherren A.J. Wilson
som bla givit sitt namn till Wilson Park
i Helsingborg.
Jag har minnen av att det nästan
Både min farfar Erik och farmor Ebba
alltid var släktingar, mest mostrar och
kommer från Skåne men blev bosatta i morbröder, på besök i stugan. Man fiSundsvall pga farfars arbete. Varje som- kade, pratade, spelade kort och ummar flyttade man dock ner till Skåne.
gicks. Ibland packades korg med fika
Först bodde man hos pappas mormor
i skrindan tillsammans med oss barn.
Carolina som hade hus vid vattnet på
Iklädd badrockar tågade man sedan
Drottninggatan 147 i Helsingborg.
den korta biten över vägen, över golfbanan ner till stranden. Den för ett
barn oändliga stranden med en massa att upptäcka, lekar i sanden, bad i
det kalla vattnet är fina minnen att bära med sig. Ofta blåste det men man
kurade ihop sig i någon av de ”hålor”
som bildats i sanden.
Jag som morgonpigg gick ofta på
promenad bort mot Svanebäcksgården.
Hade jag tur så fanns någon i växthuPappas mormors hus Drottninggatan

SAMTLIGA ILLUSTRATIONER: TOM WILSON

Tomtkarta över Svanebäck där stugan byggdes.

Stugan som farmor och farfar byggde.
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vatten och avlopp drogs in inreddes till
toalett. Innan hade vi ett fint utedass
i anslutning till vedboden. Från Viken
cyklade varje morgon specerihandlarnas springpojkar ut till Svanebäck och
tog upp beställning på de varor som
önskades och på eftermiddagen kom
dom trampande ut med de beställda varorna. Så gick det till innan man skaffade telefoner i sina sommarhus. Det
kom också bröd, kött och grönsaksbilar
med sina varor till dungen någon gång
i veckan. Man hörde på långt håll vem
det var, då alla tutade i sina bilar för
bli uppmärksammade och tutorna lät
olika.
Brödbilen, fiske och midsommarfirande på Svanebäcksgården
Jag kommer ihåg vad spännande det
var att få gå tillsammans med farmor
för inköp från varubilarna som kom
körandes från Viken, speciellt från
brödbilen där det doftade otroligt gott.
Alla bilar hade olika ljud på tutorna för
bästa igenkänning.

Storebror Björn "Nalle" till vänster och
Tom till höger.

Pappa skriver vidare:
Vi hade en eka som man kunde ge sig
ut i sundet med. Fiskesätt och lämpliga
platser lärde jag av mina vänner Nils
Juel och Edvin.
Midsommarafton firades på Svanebäcksgården med diverse lekar för barn
och på kvällen var det dans på logen
eller tillfälligt uppsatt dansbana kring
vårdträdet mitt på gårdsplanen. Kvällen avslutades med ett stort bål nere på
stranden samt fyrverkeri. Under kriget
ansågs det vara viktigt med dessa bål
längs kusten mot det av tyskarna ockuperade Danmark. En hälsning och symbol för frihet och det hände att man såg
svarseldar på andra sidan.
Militärens härjningar i Viken
I samband med att tyskarna våren 1940
invaderade Danmark utbröt en viss panik inom svenska försvaret. Man spekulerade i om tyskarna skulle fortsätta Ann Wilsons berättelse om Svanebäck
in i Sverige och satte därför igång med i en svunnen tid fortsätter på
nästa sida…
att befästa den skånska kusten med
betongfort, massor med taggtråd och
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trupper. Delar av dessa trupper tog sig
friheten att inkvartera sig i sommarstugorna och levde som herrar en tid.
Vår stuga blev som så många andra
invaderad och vandaliserad. Mamma
hade mycket jobb med att på rättslig
väg senare få ersättning för allt som
förstörts. Golv, väggar, sängkläder etc,
allt var nergrisat. Tyget på lilla soffan
i vårt nuvarande hem är mycket gammalt och satt som draperi i sommarstugan. Det användes som handduk av
militären. Det lilla spritförrådet i källaren
dracks upp, glas och porslin gick i kras.
Dom trodde tyskarna skulle komma
och då spelade det ingen roll hur dom
bar sig åt med andras egendom. Alltnog,
vad som idag finns kvar av den tiden är
de vittrande betongforten utefter stränderna samt att man fortfarande råkar
trampa på rester av kvarbliven rostig
taggtråd vilket är nog så obehagligt.
Extraknäck på golfbanan
På golfbanan hade man en chans att
tjäna en extra slant som caddy åt
spelarna eller genom att leta rätt på
bortslagna bollar. Det var ett ganska
knogigt jobb att bära en bag med klubbor runt banan. Det tog cirka en timme
och lönen för mödan var 25 öre rundan. Sedan fanns det ju gubbar som i

På golfbanan som caddie.
32

glädjen över att ha vunnit en tävling
betalade caddyn en hel krona rundan
och då blev man ju smått förmögen i
en hast. Och pengar, dom hamnade för
det mesta, i ”Hilmas kiosk” där man inhandlade glass godis, tidningar och när
man blivit större även rökverk. Hilma
var en snäll äldre tant som skötte kiosken åt ägaren, en av specerihandlarna
i Viken.
Pappa avslutar den här delen av
sina minnesanteckningar 24 november
1973. Kopior av bokens textsidor inklusive teckningar kommer att bli tillgängligt via Helsingborgs museum.
Pappas minnen av Viken lever kvar
Pappa bar med sig den goda känslan av somrarna i Skåne genom sitt liv,
överförde det till mig och min yngre
syster Inger. För några år sedan låg min
väninna på hospice i Malmö sin sista
tid. Efter hennes död packade jag ihop
det sista i hennes vackra hus utanför
Sjöbo och förberedde mig för att köra
hem till familjen i Stockholm.
Kände mig tom och nedtyngd inför
hemresan då jag får en ingivelse. Skulle
jag inte kunna fylla tillvaron med något
positivt för att få bättre jämnvikt? Varför
inte köra vägen om Viken och kanske
ta en promenad i Svanebäck. Bokade

övernattning på mycket trevligt B&B på
Trädgårdsgatan i Gamla Viken, åt härlig
middag på mysig hamnkrog, vaknade
av att Svinabådan varnade för dimman
och åt frukost på fantastiska konditoriet.
Körde den välkända vägen mot
Svanebäck, svängde in i dungen och
hittade farmors gamla stuga. Jag visste
sedan tidigare att det inte var min barndoms stuga på den lummiga skogstomten utan mer ett bostadshus.
När jag kliver in på tomten öppnas
ett fönster. Jag presenterar mig och blir
vänligt inbjuden av den lite överraskade Johan som tillsammans med Sophie
nyligen köpt huset där man renoverade
för fullt.
Det blev ett mycket trevligt, oväntat möte där jag kunde berätta delar av
min historia om och i huset. Dom har
nu sålt huset. Under min 66-åriga levnadstid har jag fått se farmor och farfars byggda stuga transformeras till mer
modernt nutida boende, charmen med
området finns ändå kvar.
Jodå en promenad över golfbanan
och längs stranden hann jag med innan
jag fylld med fin energi körde hem till
Stockholm.
Ann Wilson Bäckström.

Nya böcker om Viken

I slutet av maj kommer det ut en ny bok om Viken. Den
heter ”Här stråla vi ikapp med solen! Badliv, turistliv och
sommargäster i Viken genom tiderna”.
Bakom denna bok återfinns Erik Magnusson (texter) och
Frederic Täckström (bilder och layout). De har tidigare gjort
djupdykningar i bokform med ”Här har vi det ljufveligt”
(Mölle och Arild), ”Här njuta vi av lifvet” (Båstad) samt ”Här
fröjdas vi av hafvets vågor” (Ängelholm). Titlarna är alla anspelningar på vykortshälsningar.

Boken om Viken skildrar hur badortslivet uppstod på
1890-talet och hur de tidiga hotellentreprenörerna lockade
badgäster från Stockholm, Köpenhamn och andra orter.
– Med den här boken vill vi uppmärksamma Vikens betydelse som en badort av rang. Även om hotellen och badkamrerarna numera är borta så är Viken samma charmiga
by som hovfotografen Alfred S Nilson skrev om i Svenska
Turistföreningens årsskrift 1905. I sitt resereportage från Viken kan vi läsa om att man inte kan värja sig från en känsla
av ro och hemtrevnad redan vid första anblicken. Den känslan finns ju kvar än i dag, säger Erik Magnusson.
Boken som är på 240 sidor avhandlar allt från badhytterna, golfbanan, kafélivet och de båda strandpaviljongerna
och illustreras med nära 400 fotografier från en svunnen tid.
Boken skildrar också de storslagna planerna som fanns
på att ge Viken en järnvägsförbindelse och ett pampigt badhotell.
– Vikens historia som badort påminner starkt om utvecklingen i Torekov och Mölle. Små enkla fiskelägen blev mondäna badorter. Det som är speciellt för Viken är att orten
blev så populär bland badgäster från Stockholm. Det präglar
orten än i dag, säger Erik Magnusson.
Frederic Täckström noterar att tidpunkten för en utgivning kunde ha varit bättre i dessa Corona-tider, men hoppas
att boken ska bli ett välkommet sällskap, inte minst för äldre Vikenbor. Boken som är i stort format kommer bland annat säljas i Höganäs bokhandel, på Killbergs i Helsingborg
och i matbutikerna i Viken. Den kommer också säljas på
nätet av Adlibris och Bokus.

Lennart Rasmusson i Höganäs har
genom grundliga studier i svenska och
danska arkiv, intervjuer och egna
minnen från uppväxten i Höganäs
sammanställt ett mycket värdefullt dokument över judarnas flykt och den
livliga trafiken över Sundet som skedde under den senare delen av kriget.
Med fokus vad som hände i den
norra delen av Sundet beskrivs hur
flyktingtransporterna organiserades på
den danska sidan och hur flyktingarna
togs emot på den svenska sidan. Till
grund för skildringen ligger de protokoll som svenska myndigheter förde.
I protokollen anges inte bara personernas namn och födelseår utan även med
vilken båt de kom, varifrån de avseglat,
hur mycket de betalat för flykten och
varför de flydde.
Vikens Sjöfartsmuseum hade i somRasmusson har, mycket tack vare
ras en utställning om Öresund under faderns intensiva kontakter och engakriget. Nu lanseras en ny bok på
gemang, fått en nära inblick i vad som
samma tema.
skedde. Fadern – Gunnar Nilsson – var
hemvärnschef och ansvarig för tullen
Bokens titel ”Livlinan, De danska judarnas flykt i oktober 1943, de illegala i Höganäs och en av de som stod på
transporterna över Sundet samt mordet kajerna i Höganäs när flyktingbåtarna
på Jane Horney”, Höganäs Bokhandel kom på natten. Boken avslutas med en
mycket detaljerad redogörelse för Jane
och Förlag 2019, ger en god beskrivHorneys äventyrliga liv under kriget.
ning av innehållet.

Johan Rietz

Hon hann mycket under sin korta livstid. Under kriget hade Jane Horney,
trots att hon var gift, intima kontakter
med nyckelpersoner inom den tyska
ockupationsmakten i Danmark och med
ledande personer inom motståndsrörelsen. Allt fler inom den danska, tyska och svenska säkerhetstjänsten hade
ögonen på henne. Till slut avrättades
hon i början av 1945 utanför Kullen av
motståndrörelsen.
Skälen är fortfarande oklara.
I Danmark finns tusentals skildringar, böcker och filmer om och från kriget. Det är därför mycket värdefullt att
få en beskrivning som utgår från hur
kriget upplevdes från den svenska sidan av Sundet.
Boken utgör därför ett mycket värdefullt bidrag till historien om Sverige under kriget. Bokens värde blir inte
mindre av att den bygger på ett mycket
gediget forskningsarbete. I slutet av boken redovisas en lista med namnen på
de över tusen personer som kom med
flyktingbåtarna till norra delen av Öresund hösten 1943.
Carl-Johan Jargenius

VIKENS SJÖFARTSMUSEUM
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Sitter i högen, högättad hövding,
slagsvärd vid sidan…
…eller är här bara en hund begraven?
Oktober 2019. Foto Stig Ewaldson

Säkert har många Vikenbor genom
åren passerat hörnet Höganäsvägen/Karlsfältsvägen utan att särskilt
reflektera över vad som dolt sig där
inne bland träd och buskar. Platsen
har under senare tider varit förborgad i frodig grönska. Men många har
väl ändå undrat över den lilla kullen
där inne. Man har hört att det är en
grav från bronsåldern fast en del säger bestämt att ”det är det visst inte”.

Thure intervjuas
Med anledning av att trädgårdsmästare
Thure Paulsson, 76 år gammal, sålde sin
mark och sina mångåriga odlingar passade HD på att intervjua honom. Året
var 1971 och jag klipper ut intervjun:
”...Ja, det har varit många hundar under
min tid som jägare och dressör. Thure
Paulsson pekar mot en punkt på andra sidan landsvägen. – Där ser du, ligger en kulle och det är resterna av den
sand som havet en gång kastat upp
Bypratet går och någon annan säger att
här. Under den sten som reser sig på
det bara är fyllnadsmassor från ett tidigt
krönet har jag begravt hundar i 60 år.”
bygge som bildat högen. En säger att
I artikeln fortsätter Thure: ”På tal
det ligger en häst nedgrävd där, men
om den där lilla gravkullen blev den på
Thure Paulsson med kär jakthund
sin tid föremål för s.k. djupgående intresse. Jag tror det var i samband med
konstatera att högen låg kvar. Nu väl
någon sorts ”stadsplan” som skulle
synlig.
grejas. Någon hade framkastat en förEtt barndomsminne
modan
om att kullen kunde vara en
Något senare blev jag uppringd av Per
forngrav
och detta satte så småningom
Anders Berndt från Halmstad, som har
fart
på
spadarna.
Man fann mycket riksommarviste i Viken (Bygatan 49), och
tigt
multnade
ben
på stället och lite till
som berättade att han ofta tillbringade
mans
var
man
väl
något konfunderad
sina sommarlov hos sin faster tandlätills
jag
gjorde
en
vänlig
förfrågan om
karen Margit Möller. Han undrade över
de
inte
var
i
färd
med
att
gräva upp miAugusti 2019 Foto Lisbeth Ryberg.
högen vid vägen.
na
hundars
kvarlevor…
Så
gott som alNär han var i tioårsåldern brukade
vanligast hör man att trädgårdsmästare
la
irländska
settrar,
trogna
vänner
och
Thure Paulsson hade gravplats i kullen han hjälpa Thure Paulsson i den stora
duktiga
medhjälpare
på
jaktstigen.”
trädgårdsodling han hade vid nuvaranför sina hundar.
de Trädgårdsgatan. Fick betalt i moröt- Arkeologisk undersökning
I augusti förra året hände något.
ter och lite grönt. Per Anders minns att Och visst hade högen där borta vid
Plötsligt sågades de flesta träden på
vägen dragit till sig arkeologernas inThure sköt en av sina jakthundar, en
platsen ner och buskar och sly röjdes
som fallit för åldersstrecket, och att de tresse. Man kunde efter ett par invenbort. Ramaskri från Viken: De tar väl
tillsammans grävde ner den i högen vid teringar på 60- och 80-talen konstatera
inte bort högen! Är inte den skyddad?
vägen. För övrigt visste Per Anders inte att högen var en fornlämning och beLisbeth Ryberg tog bild och vi kunde
skrev den så här:
mycket om den.
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– Hög, 12 m i diam och 2.3 m h.
Avplanad topp 4-6 m i diam och mycket branta slänter. Ca 1 m N om mitten
är en rest sten, som lutar kraftigt mot
SV, … I SSV-slänten är en urschaktning,
5x3 m st (N-S) och intill 0.3 m dj, som
fortsätter i en upplagd jordbank nedanför högen (NV-SÖ). Troligen en fd.
trädgårdsgång upp till högens topp.
Högen, som beräknas ligga ca 5
m öh, var skadad runt om, men inga
hundskelett nämns! Inga vidare undersökningar beslutas.
Och vad händer nu
Sedan man i oktober förra året helt
”strippat” högen genom att skala bort
gräshöljet (ca 30-40 cm) och så även i
området omkring blev min nyfikenhet
på allvar väckt. Jag kontaktade därför
arbetsledaren för nybyggnationen på
”Potatisåkern”. Fick veta att tre träd ska
sparas och att man hittat ett par hundskelett när arkeologen var där. Anledningen till att man rensat så hårt var
den aggressivt växande invasiva växten
parkslide. Ogräset har mycket djupt gående rötter.
Hade så ett samtal med kommunekolog Rickard Åkesson som skrattade
till när jag nämnde hundskeletten. Det
hade han inte hört något om. Det lilla
området vid högen är ämnat till ”Park”
men man har ännu inga specifika planer på utformningen. Det blir kanske
bara ett gräsbevuxet område,
Till hösten ska kullen besås med en
ängsblandning medan man i övrigt bekämpar parkslide med besprutning,
Hundskeletten dyker upp igen.
En atypisk gravhög
Kontaktade länsstyrelsens antikvarie
Rickard Lindberg, som också fnissade
till när jag nämnde hundskeletten och
han gav mig adressen till den arkeolog
som deltog vid friläggandet av högen,
Per Sarnäs på Skånearkeologi.
Jag ringde Per och vi hade ett kollegialt och givande samtal. Per berättade
sin syn på högen i Viken. Den är lite
märklig och alls inte någon typisk gravhög från bronsåldern, snarare atypisk.
Bronsåldersgravar är oftast uppbyggda
av lavade grästorvor men den i Viken
tycks bestå enbart av sand, Per hade
med borr sonderat runtom ca 70 cm in
i högen. Bara sand.
Precis som vid tidigare arkeologiska
undersökningar noterade Per att höjden på högen verkar ha nivellerats. Vi
spånade lite och kan tänka oss att det
var en fikaplats en gång i tiden där.
När jag påpekade att det förmodligen var ett utbrett sankt område där
högen ligger blev Per ännu mer betänksam. Summan av kardemumman
blev att högen är ett mysterium och
kanske kommer att så förbli. Vidare undersökningar är inte planerade.

Sankområdet och Cöpingers karta.
Som kuriositet bör jag nämna att högen
finns inritad på en tidig topografisk
karta över Viken. Lantmätare Cöpingers karta från 1737. Där, vid utfarten
österut ur byn (senare Karlsfältsvägen),
ser man högen markerad med ett kryss
och i Cöpingers beskrivning kan man
läsa: Nr 25 vid tecknet +: ”Ibm (lyckan)
en åkerlot, odugl. sandbacke”
Summa summarum
Även om högens ursprung nu inte har
blivit helt klarlagd så kan Vikenborna
glädja sig åt själva kullens existens.
Positivt är att det lilla markstycket vid
Karlsfältsvägen är fredat från PotatisFörfattaren vid den då röjda högen
åkerns byggmarodörer och vi får en
hösten 1998. Min längd 1,86 m.
liten grön oas i höghusens hägn.
Stig Ewaldson

Ur Cöpingers beskrivning 1737: Nr 25
vid tecknet +: ”Ibm (lyckan) en åkerlot,
odugl. sandbacke”

Efter flera års skrivande i Byaluren
kan det väl vara på plats med en liten
presentation.
Författaren är pensionerad privattandläkare som även har en fil. kandexamen i arkeologi och antikens
historia (AKS), med Östra Medelhavets förhistoria (neoliticum) som
huvudintresse.
Idag självutnämnd lokalhistoriker.
Om ni har funderingar eller uppgifter som rör högen – kontakta mig
gärna.
E-post: stig.ewaldson@gmail.com

Unna dig en enklare vardag!

Städning • Hantverkstjänster • Trädgårdsarbete
Våra erfarna seniorer underlättar i vardagen för
kunder i alla åldrar! Vi kommer när vi ska och vi gör
det vi ska – till bra priser.

FemtioFemPlus Höganäs
042-611 50 50
kajsa@femtiofem.se
www.femtiofem.se/hoganas
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Tusenkonstnären Brith-Marie

På bilden ses Greta tillsammans med en del av styrelsen i VISIR.

Hej Brith-Marie Delander, Vikenbo
sedan 1988, tusenkonstnär inom ideellt arbete och tuff rökmotståndare.
Till att börja med, du är sedan 2001
ordförande i Kullens Konstförening.
Varför denna passion för konst i
Kullabygden?
– Det började med att min man Lennart talade sig varm för Kulla-Konst och Krapperups
Konsthall. Det var därför naturligt att besöka
konsthallen och där träffade jag dåvarande
ordföranden Hans Ljungquist som med stort
engagemang berättade om Kullens Konstförening.
Den första ideella insatsen blev någon gång 1985 - 87 när jag hjälpte till
att sälja konst m.m. vid Sophiamöllan i
Viken. Jag minns att jag stod på en lastbil iklädd Luggude folkdräkt och visade
de alster som var till salu. Intresset för
Sophiamöllan ledde till att jag blev invald i styrelsen där jag fanns med i sjutton år. Det var under den tiden som vi
bytte till de nu uttjänta vingarna och vi
tiggde pengar genom att gå eller cykla
runt och lägga inbetalningskort i brev36

lådorna. För mig är det viktigt att lära
känna den plats där jag bor, att ta till
mig kunskap om byns och bygdens
värden, sedvänjor och kultur. Det är ju
genom ideella föreningar och sammankomster som man verkligen lär känna
en bygd och det blir en fantastisk gemenskap bland de engagerade.
Kullens Konstförening ställer ut och
säljer samtida konst och konsthantverk. Vilka är era huvudarrangemang årligen?
– Kulla-Konst eller Kullasalongen
som vi benämner utställningen numera har funnits med på olika sätt sedan
konsthallen kom till 1979. Numera är
Kullasalongen och Julsalongen de återkommande utställningarna varje år. Utöver dessa har vi normalt ytterligare tre
under perioden maj - september.
Vem får ställa ut i konsthallen?
– I konstföreningens styrelse finns kunniga ledamöter som bidrar med förslag
på utställare som kan vara intressanta
att presentera. Vi får också önskemål
från konstnärer om att ställa ut. Ibland

lyckas vi mycket bra i valet och vi får
många besökare och ibland inte alls.
Krapperups Konsthall är sedan 40 år
er ”hemma-arena” – hur viktig har
Krapperup blivit för den lokala och
skånska konstscenen?
– Sedan 1979 presenteras utställningarna i Krapperups Konsthall, som
föreningen hyr av Gyllenstiernska
Krapperupsstiftelsen. Genom ideella
krafter i konstföreningen iordningsställdes ett hönshus till en modern utställningshall. Höganäsbolaget skänkte en
del material såsom den klinker som
finns på golvet.
I samband med vårt 75-årsjubileum
2019 presenterade vi alla som ställt ut
under dessa år – 2 171 personer. Det är
imponerande att läsa vilka vi haft förmånen att få presentera! Flertalet av
utställarna kommer från bygden och
Skåne. Till Kullasalongen år 2020, som
är en jurybedömd utställning, anmälde
sig 198 konstnärer. Till denna får endast konstnärer som är bosatta, sommarboende eller födda i Skåne söka.

Jag blev invald i styrelsen 1989 och sedan dess har mycket förändrats inom
konstvärlden. Tidigare fanns ett intresse
att investera i konst, vilket inte är aktuellt idag. Flera konsthallar stänger av
ekonomiska skäl. När Kullens Konstförening hade som flest medlemmar var vi
närmare 2 500 och idag är vi ca 1 000.
Jag hoppas att bygdens invånare vill
stötta vår verksamhet genom ett medlemskap så att vi kan fortsätta att driva
verksamheten. Det är ett privilegium
att vi i vår kommun har både Höganäs
Museum och Krapperups Konsthall.
Dessa måste vi värna om.
När du inte ägnar dig åt konsten för du
en idog kamp mot rökning – varför?
– Tobaksrökning är en riskfaktor för
flera allvarliga sjukdomar varför vi på
alla sätt måste arbeta för att minska antalet rökare. Mindre känt är att även
passiv rökning dödar. Det är många
yngre som börjar röka och där har
skolhälsovården en stor uppgift.
Genom mitt arbete på Helsingborgs
Lasarett kom jag i kontakt med Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård
i början på 2000-talet. Där fanns Temagrupp Tobak där jag övertog ordföranderollen när Göran Boëthius (numera
ordförande i Tobaksfakta) avgick.
Under min tid som ordförande blev
nätverket medlem i GNTH – Global
Network for Tobacco Free Healthcare
Services. Ett nätverk som jobbar globalt för att bistå sjukhus med att införa
hållbara aktiviteter för att de ska bli tobaksfria. Arbetet med tobak har medfört att jag idag ingår i projektgruppen
för Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige
2025, som sedan 2013 driver opinionssatsningar med syftet att vi ska ha mindre än 5 % av Sveriges befolkning som

röker år 2025. Sedan ett antal år är jag
också förbundssekreterare i VISIR – Vi
som inte röker! I det här arbetet är klimatfrågan en viktig del. Ett av våra styrelsemöten förlade vi till Mynttorget i
Stockholm där vi demonstrerade tillsammans med Greta Thunberg. Denna fantastiska tonåring med så enorma
kunskaper!
Sedan 1988 bor du och din man
Lennart i Viken.Varför Viken?
– När Lennart och jag bestämde oss
för ett liv tillsammans var frågan om vi
skulle bosätta oss i Stockholm eller
Viken. Lennart är uppvuxen i Höganäs
och vi bestämde att vi skulle testa Skåne. När det gamla hotellet i Viken var
ombyggt 1984 köpte vi en av lägenheterna och där började min kärlek till
Viken och Skåne.

Det skiljer ett antal år mellan Lennart och mig så jag bestämde mig för
att leta jobb i Skåne. Då skulle han
kunna vara i sitt älskade Skåne som
pensionär.
1988 gick flyttlasset till Kalvlyckevägen. Jag hade fått jobb på Televerket
men efter något år blev saknaden efter
ett arbete som gällde människor mycket stark. Jag sökte och hade turen att
få ett intressant arbete på Helsingborgs
Lasarett där jag började 1989. Där arbetade jag fram till min pensionering.
Tack Brith-Marie. En sista fråga.Vilken
är din absoluta favoritplats i Viken och
vad tycker du mest om med byn?
– Viken är ett gammalt fiskeläge som
har lyckats behålla sin charm. Detta
trots en omfattande utveckling med fler
invånare och företag. Här finns nästan
allt! Affärer, restauranger, aktiviteter av
olika slag och kanske det viktigaste en
hel massa helt underbara människor.
VKB:s budskap för flera år sedan:
”I Viken hälsar vi på varandra när vi
möts. Oavsett om vi känner varandra
eller inte” är det som jag tycker allra
mest om i byn. Det är en härlig känsla
av gemenskap – möten med Vikens invånare när vi säger Hej!
Min favoritplats får bli södra delen
av byn där man ser Helsingör, norra
delen med utsikt mot Gilleleje och allt
däremellan!

Olof Engvall

Pillowtalk erbjuder tidlösa och eleganta plagg i
ren kashmir och sängläder/handdukar av finaste
egyptisk bomull.
www.pillowtalk.se.
Välkommen att besöka oss i Viken på Bygatan 21.
Finns vi inte på plats kan du nå oss på 042-236999
eller maila på info@pillowtalk.se så hjälper vi dig mer
än gärna.
Under våren och sommar kommer vi att anordna
events, med fina erbjudande i vår butik på Bygatan.
Håll dig uppdaterad om events och våra produkter
genom att följa oss på Instagram pillowtalk.se.
eller Facebook pillowtalk.sverige
Välkommen
Karin & Filippa
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det ett åttaårskalas då vi firar dopet
genom att titta på dopfoton, tillverka
nya dopljus och äta doptårta tillsammans! En festlig stund i kyrka och Kyrkstugan!
För barn i skolåldern erbjuder vi
träffar som Kyrkkockar och MoJ, matlagning eller pyssel, teman och samtal
som rör kyrkans budskap. Så har vi ett
rikt körliv för barn och unga! Körerna
sjunger ofta i våra gudstjänster.
Ungdomar som fyller femton år får
en inbjudan att vara med i vår Konfirmationsundervisning – under
höst- och vårtermin eller under några
intensiva sommarveckor.

Möt Mattias Juelsson

ALLA FOTON: EVA GULLMO

Dopet – en livstydning!
Vi möter vår nye kyrkvärd Mattias
Juelsson och ställer några frågor:
Vem är du?
Jag heter Mattias Juelsson, är 37 år
gammal och bor i Viken med min fru
och våra tre barn. Jag jobbar som gymnasielärare i svenska och historia.
Har du någon Vikenanknytning?
Mina band till Viken är starka. Jag kommer från en gammal Vikensläkt och är
uppvuxen här.
Du är alldeles nyvald kyrkvärd hur kan det komma sig?
Dels ville jag engagera mig och dels
ville jag hitta ett sätt att lära mig mer
om hur kyrkan fungerar.
Att bli kyrkvärd kändes som det
mest direkta sättet att bli delaktig i kyrkans verksamhet.
Vad gör en kyrkvärd?
Som kyrkvärd är man delaktig i gudstjänsterna, vilket är väldigt spännande
och givande. Framför allt ser man till
att människor känner sig välkomna och

Sommarmusiken

Helena Morath leder Barnkören,Young
Singers och Young Voices. Hon leder
även även seniorkören Old Singers.
inkluderade i kyrkan. Det innebär också att man läser texter under gudstjänsterna och hjälper till vid nattvarden.
Din relation till tro och kyrka?
Min väg till tro och kyrka har inte varit
spikrak. Tvärtom. Under många år var
jag inte ens medlem i Svenska Kyrkan
och ifrågasatte det mesta som hade
med religion att göra. Men efterhand
blev det uppenbart för mig att kyrkan
var den plats jag behövde söka mig till.
Vilka förhoppningar har du på
kyrkan i Viken?
Vi får ofta höra att samhället är så väldigt sekulariserat och att sekularisering
skulle vara något slags mått på utveckling. Men det tror inte jag. Det mänskliga behovet av andlighet, eftertanke
och gemenskap är tidlöst. Och där har
kyrkan en viktig roll. Jag tror också på
kyrkan som en plats för samtal och på
samtalet som en länk mellan individ
och kyrka.
Tack Mattias!

Välkommen att sjunga i kör – Laudate
sjunger under ledning av Matilda Nordberg tisdagar 19.00 i Kyrkstugan i Viken.

Eva Gullmo

Elisabeth Nilsson, flöjt, Josephine Bastian, cello och Katerina Moskaleva, piano.
Söndag 31 maj kl. 19.00
Tisdag 14 juli kl. 19.00
i Vikens kyrka
i Vikens kyrka
Intåg i sommarhagen. Vårkonsert
Asprimera – den ljusa dagen. Gremed Laudate och Old Singers. Karin
kisk sång och musik från olika tider.
Johansson, orgel och piano. Helena
Morath, Lukas Gustafsson, baryton. Ma- Sofie Kowalczyk Thore, sång. Lovisa
Kowalczyk, violin. Viktor Nordliden,
tilda Nordberg, körledare
cello. Karin Johansson, piano/orgel.
Tisdag 23 juni kl. 19.00
Tisdag 11 augusti kl. 19.00
i Vikens kyrka
Mosaik Trio. Tre musiker från tre oli- i Vikens kyrka
Mellan öken och hav. Trio Samara
ka länder spelar bjuder på musik av
framför arabiska sånger på svenska.
Haydn, Mendelssohn och von Weber.
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Att sjunga i kör – är Friskvård!

Karin Bengmark, sång. Ahmad Al Khatib, oud. Sten Källman, sopransaxofon.
Stefan Bergman, bas. Michael Andersson, slagverk.
Tisdag 18 augusti kl. 19.00
i Vikens kyrka
Touch my soul. Jazz, soul och svenska
visor mellan himmel och jord. Elisabet
Melander, sång. Cecilia Weissenrieder,
cello. Martin Berggren, piano.

Att ta emot dopet och att låta döpa sig
är som att få en kärlekshälsning från Gud
– Du är fin, du är min, jag älskar dig!
Så får vi en vattenstämpel på pannan
– och ett uppdrag att leva i kärlek och
omsorg om varandra.
Dopet är en fin tradition och många
låter döpa sina barn. I dopgudstjänsten
får vi tillfälle att rikta vårt tack till Gud
för barnet och livet, vi ber Gud välsigna barnet och vi hälsar barnet välkommen i kyrka och församling.
Det är en fin och högtidlig stund
som naturligtvis gäller den som döps
som tonåring eller vuxen också.
Allt vi gör som kyrka och församling kan ses som en dopuppföljning
men särskilt vänder vi oss till barnen
vid några bestämda tillfällen för att
barn och familj lättare skall kunna hålla
kontakten med kyrkan.

I Vikens församling bjuder vi in våra små dopbarn till Kyrkis, en öppen
träffpunkt för de minsta barnen med
föräldrar.
För barn i alla åldrar med familj firas
också Spaghettigudstjänster regelbundet. Vi möts i kyrkan ett antal
måndagar per termin kl 17.00 för att
sjunga, tända ljus och be. I kyrkstugan
serveras sedan spaghetti och köttfärssås. Vid fyra års ålder får barnet en inbjudan att ta emot en liten Bönbok
tänkt att läsas tillsammans med förälder eller annan vuxen.
Vid sex års ålder får man ta emot
Barnbibel, en fin bok med enkelt
språk och bilder som sätter igång tankarna. Vid tio års ålder delar vi ut en
psalmbok. Ofta sker utdelandet i samband med en gudstjänst. Likaså finns

kogården torsdagar i juli kl 18.00.
Välkommen till en stilla stund med vila,
eftertanke och ett ord på vägen. Följande torsdagar 2, 9, 16, 23 och 30 juli.
Vikenfesten 25 - 26 juli
Sista helgen i juli är det fest i Viken!
Kyrkan deltar på söndagen i Kulturdagen. Vi firar friluftsgudstjänst i Utekyrkan kl 11.00 och efteråt serveras
kaffe och kaka. Under eftermiddagen
erbjuds guidad vandring på Nya kyrkogården. Vi lyfter fram några spännande
personer som levt sitt liv i Viken. Mer
information om dagen kommer på vår
hemsida.
En kväll om hopp
Midsommardagen
Lördagen den 20 juni firar vi sommaren Söndagen den 18 oktober kl 18.00 sammed en gudstjänst i Utekyrkan kl 11.00. las vi till en tema kväll i Vikens kyrEva Gullmo är präst och predikar, Ka- ka om psykisk ohälsa. Många, särskilt
rin Johansson står för musiken tillsam- unga människor, känner oro och mår
mans med Suzanne Ingvaldson på flöjt dåligt. Tillsammans lyssnar vi till Jonas
och dragspel och Karin Wallin på fiol. Helgesson, känd föreläsare och ståuppare och Lollo Fält som sjunger tillsamMässa i kapellet
mans med Gospelkören One Nation
Nya kyrkogården. Vi firar en enkel
nattvardsgudstjänst i kapellet, nya kyr- under ledning av Jonas Engström.

Genom att erbjuda dessa mötesplatser
hoppas vi att dopet skall vara aktuellt
och just upplevas som en livstydning.
Det är alltid möjligt att döpas som vuxen. Efter en samtalsserie om kristen
tro och liv planeras dopet tillsammans
med präst.
Välkommen till dop!

UTEKYRKAN
Vår fina utekyrka invigdes lördagen den 9 maj – och sedan följde
drop-in-dop!
Utekyrkan är en fin plats ute i
det gröna under blå himmel. Om
vädret tillåter firas pingstdagens
gudstjänst där, söndagen den 31
maj kl 11.00. Likaså midsommardagens gudstjänst lördagen den
20 juni kl 11.00. Sedan erbjuder vi
Utekyrkan till dop och vigslar under sommarsäsong.
OBS! Med reservationer på grund
av Coronaviruset.
OBS! Besök gärna vår uppdaterade
hemsida för aktuella tider och verksamheter. www.kullapastorat.se
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Den gamla kyrkogården ruvar på många hemligheter.

Vikens gamla grustäckta kyrkogård
nära havet ligger inklämd mellan
gamla bostadshus, vilket känns en
smula konstigt. Sedan länge är det
förbjudet att uppföra stadskyrkogårdar i tätbebyggt område, men denna
gravplats har funnits där länge.
Frågan är hur länge. Ja, därom
tvista de lärde som någon vis person
sa en gång i tiden.
Om vi öppnar den svartmålade huvudgrinden och tar oss in på kyrkogården
finner vi att det verkligen inte är en
stor gravplats. Det man slås av är dock
all den kärlek man finner när det gäller gravsmyckning.
Den dag jag är där finner jag änglar,
kors och hjärtan. Så även fjärilar (dess
tre faser symboliserar treenigheten) samt
fåglar (en fågel flygande ur sin bur symboliserar själen som flyr sitt jordiska
fängelse).
Något överraskande finner jag
även något jag inte väntat mig. Det är
en märklig sten som återfinns i gruset nära den stora hängpilen i mitten
av kyrkogården. Stenen föreställer en
dödskalle. Ja, ond bråd död. Hur hamnade denna sten här? Platsen är dock
helt rätt. En grustäckt kyrkogård!
Gravplats
En svindlande tanke är att denna gravplats som ruvar på många hemligheter
är mycket gammal.
Dokumenterat är att det funnits
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En märklig sten på kyrkogården.

ett kapell på denna plats redan på
1500-talet (som syns på en karta från
1585). 1920 gjordes utgrävningar på
kyrkogården då man påträffade rester
av sten och munktegel från det gamla kapellet. Under hörnsten fann man
fyra huvudskallar med ansiktena vända mot varandra samt arm- och lårben.
Detta måste i så fall betyda att man begravt döda innan 1600-talet.
Allt sedan kristendomens införande
så har begravningar skett i anslutning
till kyrkobyggnader, och vid upprättande av ett nytt kapell 1683 kan man
läsa att det gamla kapellet var förfallet och att man ville ”omgiva det med
tillräcklig kyrkovall för de dödas be-

Johan Rietz

Källor: Waghenaer L.J: ”Zee Caerte vande Sondt tvermaerste van Denemarcke,
Antique map of Denmark-Sweden” 1585,
Kyrkoböcker om Viken och Väsby från
Landsarkivet i Lund, Folklivsarkivet i Lund
C.P. Holm: ”Kyrkoherdar i Väsby Pastorat”,
Engelholm 1904.

Exempel på gravsmyckning.

På jakt
efter det
förgångna
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Hur gammal är den gamla kyrkogården?

gravning”. Gravstenarna på den ”gamla” kyrkogården är dock inte så gamla.
Den äldsta gravstenen är från 1810,
och några av de svarta järnkorsen är
från sent 1700-tal. Man bör här komma
ihåg att Viken tillhörde Wäsby Pastorat, och att Vikenborna skulle begravas
på Väsby kyrkogård.
I gamla skrifter finner vi många
svar som berör den gamla kyrkogården. Problemet är dock att den danske pastorn i Väsby och Vikens kyrka,
Hans Gemtzöe som tjänstgjorde mellan 1670-1687 (och endast ville hålla
predikan på danska och inte på svenska), ”råkade” ta med sig alla kyrkans
befintliga handlingar till Danmark den
dag han slutade som pastor.
Ett uppslag för den som känner sig
manad kan vara att ta sig till Riksarkivet i Köpenhamn. Skåne var ju danskt
innan 1658. Det är kanske där vi finner
några ledtrådar om den gamla kyrkogården?
Tre soldater
Den äldsta delen av kyrkogården döljer många hemligheter. Hur gammal
denna del är kan man bara spekulera i. Ja, vem vet, kanske ligger de allra
äldsta Vikenborna djupt därnere under
marken?
På Folklivsarkivet finner jag att den
första Vikenbon kan ha varit en kustridare med uppgift att bevaka kusten.
I så fall är det ju helt rätt att vi har en
smal väg som heter Strandridarevägen,
som går längs havet nära hamnen.
När jag påtalar detta för Jes Wienberg, professor i historisk arkeologi i
Lund (som forskat om kyrkor och kyrkogårdar runt Östersjön), säger dock
denne följande ”Det låter som en god
berättelse, men om jag var du skulle
jag skriva att de troligtvis var fiskare.”
Om vi återgår till den gamla kyrkogården är en intressant uppgift att
tre soldater fått sin sista vila på kyrkogården. De ska ha stupat under Karl
XII:s intåg på Själland år 1700. En anteckning från Sven Zerman som var
kyrkvaktmästare på den gamla kyrkogården, är att dessa kan ha varit besättningsmän under Admiral Cornelius
Anckarstjernas flottenhet, och ligger
begravda nära huvudingången.
Hur dessa mötte sitt öde står skrivet i stjärnorna.

Utdrag ur Jordeboken från år 1583/1584.

För redaktionen på Byaluren är (nästan) inget omöjligt. I
sökandet efter uppgifter på namn på de första Vikenborna
har vi funnit 13 namn som hade hus i Viken på 1500-talet.
Nedanstående namn är från Jordeboken från år 1583/1584
(dvs innan kartan från 1585 som vi nämner i texten till vänster): Peder Manndt, Jens Sönnesen, Anders Polsenn, Jens
Mogensenn, Gunder Mogensenn, Sönne, Suendt Mogensenn, Nills Eskillsenn, Jffuinndt. N, Nills Bendtzenn, Jep Nillsenn, Nills Weier, Sidtzell Jenns Judes.
Det är framför allt frågan om danskklingande namn, vilket får sägas vara helt i sin ordning. Under 1500-talet var ju
den danska kungamakten i Skåne stark. I ett historiskt perspektiv finner vi att Viken hade många namn på 1500-talet.
Enlig Landsantikvarien i Skåne omnämns Viken för första
gången år 1569 som ”Vik en” (med mellanslag mellan orden) och i ”Lunds Stifts Landebog” nämns ”Wiigen” för första gången 1570. Andra namn under 1500-talets senare del
var ”Wieslapp”, ”Wickstap” (kartan från 1585), ”Wiggenn”
samt Wigenn.
Johan Rietz

41

FOTO: HÖGANÄS KOMMUN

Alla har tagit
intryck av det
som hände

Peter Schölander, kommunalråd i Höganäs.

Nu börjar planerna för Statoiltomten
att röra på sig. Under maj månad har
ett förslag till detaljplan varit ute på
samråd, och även VKB:s styrelse har
lämnat in sina synpunkter (se www.
byaforeningen.se eller föreningens
Facebook-sida).
Kommunalrådet Peter Schölander,
som skulle ha gästat VKB:s inställda
årsmöte svarar här på frågor om
framtiden för Vikens centrum.

Vem kommer att bygga på tomten?
– Det kan bli Höganäshem eller
någon annan som bygger, det finns
många som är intresserade. Det kommer att bli en markanvisningstävling
där vi framför våra krav på trygghetsboende och samhällsservice. De som
kommer ifråga måste därför ha med sig
intressenter in i projektet.
I väntan på att allt detta ska gå i lås
har kommunen ett skötselavtal med de
Hur ser kommunens vision ut för tidigare ägarna av Statoilmacken. I första hand gäller det året ut.
Statoiltomten?
– Men vi är beredda på att förlänga
– Vi vill att det byggs ett trygghets- det ett år i taget, vilket sker i samförboende i form av hyresrätter. Dessutstånd med de tidigare ägarna, säger Peom vill vi se en del samhällsservice där, ter Schölander, som hoppas att man
som till exempel apotek, vårdcentral.
ska ha börjat bygga inom loppet av två
tandläkare eller fotvårdare. Det är ett
år. Innan dess kan man behöva snygga
bra läge för detta, centralt och nära till till något på området.
kollektivtrafiken.
Fast det där med två år vet man ju
– Det är också stor efterfrågan på
aldrig. Politikerna har turerna kring Potrygghetsbostäder i kommunen, 800
tatisåkern i färskt minne. Det kan dra
nya bostäder behövs inom de närmaste ut på tiden beroende på de reaktioner
åren, fortsätter Peter Schölander.
man får på detaljplaneförslaget.
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I det nu lagda detaljplaneförslaget sätts
en maxgräns på tre våningar för bebyggelsen. Det blir alltså något lägre hus
på Statoiltomten jämfört med på Potatisåkern.
– Det finns ingen som inte har tagit intryck av det som hände på Potatisåkern. Det är klart att vi haft det med
när vi nu planerat.
I kommunens nyligen antagna
Översiktsplan 2035 (ÖP2035) står det
dessutom att läsa bland annat följande:
”Vid planering i Viken ska framtida bebyggelse placeras och utformas i harmoni med befintlig miljö och karaktär,
landskapsbild och riksintressanta värden. Utbyggnad i södra Viken ska ske
med stor hänsyn och varsamhet till riksintressanta värden, så att viktiga siktlinjer och läsbarheten av den befintliga
miljön inte går förlorad.”
Stora ord att leva upp till, inte bara
vad gäller hushöjd, utan även utformning och karaktär.
Men tillbaka till Staoiltomten.

Vad händer med den nuvarande
tankstationen?
– Vi tittar på en provisorisk lösning
längre söderut på Hälsingborgsvägen.
– Helst vill vi ha en tankstation vid
korsningen Karlsfältsvägen/111:an. Vi
för diskussioner med Trafikverket om
en ombyggnad. Men de säger nej till
en rondell och kan endast tänka sig en
planskild korsning.
Så i väntan på en mer permanent
lösning för en tankstation planerar
kommunen alltså istället för en tillfällig
lösning, och en planprocess är igång.
Hur blir det med busstrafiken?
Den röda cirkeln anger
platsen för placeringen av en
– Kommunen har framfört önsketillfällig tankstation.
mål om att förlänga stadsbusstrafiken
från Domsten till Viken. Men här finns
Här ska det byggas
ännu inga konkreta resultat.
Skånetrafiken planerar för en superbuss på sträckan Helsingborg-Höganäs,
helst vill man slå ihop linjerna 220 och
222, och låta de nya stora bussarna gå
via Viken. En idé som inte helt och
hållet tilltalar kommunen.
– Det kan innebära stora och kostsamma ingrepp för en väldigt liten tidsvinst. Gatan (gamla 111:an; reds anm)
kan behövas breddas på vissa ställen,
rondeller ändras. Vi vill behålla de två
linjer som finns idag, de fungerar bra.
För närvarande för vi en konstruktiv
diskusson med Skånetrafiken, säger
Peter Schölander.
För fyra år sedan presenterades skissförslaget Entré Viken som ett försök att ta
ett helhetsgrepp om Vikens Centrum,
framför allt området mellan Statoiltomten och Hästhagen.
Nu växer ett nybygge upp i och
med att S. Jönsson bil expanderar.
I Hästhagen ska det byggas trygghetsbostäder, som i Midrocs regi ska
säljas som bostadsrätter.
Har kommunen tagit ett helhetsgrepp om området?
– Det finns en grundstruktur men
det är svårt att greppa om alltför stora
områden när detaljplaneringen tar vid,
säger Peter Schölander.
I ÖP2035 planeras för en utbyggnad av Viken med 800 bostäder under
den kommande 15 åren. Det innebär
en ökning av invånare med 2 000.
På Statoiltomten talar ni om behovet av samhällsservice. Med tanke på planerad utbyggnad av byn,
hur tar ni höjd för att till exempel
säkra tillgången till skollokaler?
– Vi reserverar alltid plats för en
skola i nya områden. Men i den senaste
skolstrukturplanen så framgår det att vi
klarar oss bra som minst fram till 2030
med den befintliga skolkapaciteten.
Lotta Hördin

På den här skissen kan man se hur kommunen vill disponera
tomten. Förslaget till ny detaljplan för Statoiltomten har varit ute
på samråd under maj månad (4-25/5). Kommunen har som mål
att planen ska antas av kommunfullmäktige i slutet av det här året.
Befintliga gator, gång- och cykelvägar inom området kommer inte
att ändras. Däremot föreslås en flytt söderut av den ena busshållplatsen, så att även den hamnar i höjd med Tempo och den nya
bebyggelsen. Förslaget finns på www.hoganas.se/vikencentrum

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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Nya motionsrundor
te har hjälpt oss med arkitektritningar,
nu väntar vi bara på besked om vi kan
få ett litet bidrag från Riksidrottsförbundet. Kommer vi igång till hösten är vi
klara till säsongen 2021.
Sedan planerar vi för att kunna bygga några padelbanor. Dock är det en
del som måste falla på plats innan det
kan bli verklighet, men vi jobbar på
det. Padel är populär och lätt att komma igång med. Vi hoppas att padel kan
bli en inkörsport till tennisen, dessutom
är det trevligt med fler människor i rörelse på vår anläggning. Kanske 2021
eller 2022 kan det bli verklighet.
Den stora förändringen kommer
nog att bli i samband med den nya
tennishallen i Lerberget som kommunen bygger. Det kommer bli fyra banor
istället för dagens två. Då kommer
det att finnas utrymme för Höganäs
kommuns alla klubbar att hyra tid av
kommunen för att kunna bedriva åretruntverksamhet.
Då finns en helt annan möjlighet att
kunna ta hand om tennissugna barn,
ungdomar, vuxna och pensionärer.
Förhoppningsvis med egna tränare på
fasta tider, kanske till och med ett representationslag och lite seriespel.
Du har ett särskilt öga för banorna, klubbhuset och personal.
Varför engagerar du dig i VTK?
– Är man uppvuxen under Björn
Borgeran så har man automatiskt ett
visst intresse för tennis. Dessutom sommarjobbade jag på Pålsjö Tennis i min
ungdom och familjen har alltid varit
tennisintresserad, så jag är väl lite mer
präglad av tennis än av någon annan
idrott.
Men det började som det brukar
göra. Ska barnen ändå spela tennis kan
Hej Joakim Natt och Dag – sedan
Vilka höjdpunkter firade ni under man ju lika gärna hjälpa till. Dock sluflera år engagerad i VTK. Hur plasäsongen som gick – 2019?
tade barnen spela ganska omgående,
nerar ni för sommaren 2020?
– Det var en bra tennissommar med men jag blev kvar, vilket var tur för det
är en fantastisk förening med mycket
– Vi planerar som vanligt med stort fint väder som medförde att väldigt
gemenskap och trevliga människor.
fokus på barn/ungdomstennis i form
få tennisdagar fick ställas in. Men det
av Summer Camp i mitten på juni och mest positiva är nog den stora uppslut- Avslutningsvis, en given fråga.
tennisskolan som drar i gång i slutet av ningen till vår tennisskola som lockar
Vad är det bästa med att spela
juni. Vi planerar också för våra två täv- många barn och ungdomar, men även tennis på VTK?
lingar. Junicupen i månadsskiftet maj/
en del vuxna.
– Tillgängligheten; nära och nästan
juni som är dubbel på motionsnivå, ett
Tennisskolan har blivit lite av käralltid möjligt att hitta en tid som passar
sätt att komma igång inför utesäsongnan i vår verksamhet och vi är faktiskt med ganska kort framförhållning. Faen. Sedan har vi även vårt klubbmäsen av Sveriges största sommartennissko- miljär och välkomnande atmosfär. Det
terskap sista veckan i juli.
lor, något som vi är väldigt stolta över. är en av de billigare anläggningarna att
Vi kör som vanligt herr- och damHur planerar ni för framtiden –
spela på. Spelar man mycket och skaftennis en dag i veckan så fort vädret
hur vill ni utveckla tennis i Viken? far sig sommarkort med fri spelrätt så
tillåter, mer information om vilken dag
blir det riktigt fördelaktigt.
– Det finns mycket i våra planer. I
kommer att finnas på vår hemsida. Vi
Välkomna till tennis i Viken!
närtid kommer vi att rusta upp anläggfår se om vi kan klämma in ytterligare ningen. Tanken är att klubbhuset ska
Olof Engvall
någon aktivitet.
bli mer eller mindre nytt. Lars BourdetINTERVJUADE JOAKIM NATT OCH DAG
FOTO: PRIVAT

Välkommen
till en fin
tennissommar
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Den uppmärksamme har säkert lagt märke till de små skyltar
som dykt upp på stolpar runt om i Viken.
En röd med möllan på och en blå med en springande figur.
Den röda skylten ska man följa om man vill ta den nya motionsrundan i byn. Den blå hittar du i Vikenparken, där det
finns en 1,5 kilometer lång runda.
Höganäs kommun har tidigare anlagt motionsrundor på
andra håll i kommunen. Nu har turen kommit till Viken.
Vikenrundan (med röd skylt) är cirka sex kilometer lång
och går genom både gamla och nya Viken.
Snart kommer det att finnas en informationsskylt i
hamnen och mer information på kommunens hemsida.

Snart
är alla stolpar borta
Stolparna som för några månader sedan sattes upp längs

Svinbådevägen blev snabbt en snackis i byn. Många tyckte
att de var fula och förstod inte alls vitsen med dem.
Bakgrunden till stolparna är ett parkeringsproblem
på vägen. Kommunen vill lösa detta genom att förbjuda
parkering på vägens östra sida samt anvisa parkeringsplatser
på sidan mot havet. Dessa markerades med stolpar.
När VKB skrev till kommunen och påpekade hur fula
dessa stolpar är och att de inte alls hör hemma i landskapet
fick vi veta att detta var en försökslösning.
Nu har kommunen tagit ytterligare ett steg. Nu tas stolparna bort. Det blir istället skyltar om vilka p-regler som
gäller och dessutom parkeringsövervakning under sommaren. Därefter gör kommunen en utvärdering.
Lotta Hördin

Välkommen till vår Gårdsbutik!

I vår året runt öppna gårdsbutik hittar du, förutom det som
odlas och föds upp på vår gård, massvis med utvalda delikatesser och godsaker från andra framstående producenter runt
omkring i Sverige.
Nu är våren i antågande och butiken är fylld med sättpotatis,
fröer, sättlök, plantor och blommor. Ju längre våren fortskrider desto fler primörer dyker upp. Sväng förbi eller ta
en titt på våra sociala medier för att se vad som dyker upp.

En lagom utflykt

2 km från
Vikens centrum

Mat från trakten

|
042-23
86 50 | webb@larsviken.se
Följ
årstidernas
växling och| larsviken.se
njut av potatis
grönsaker &
kött från vår
egen
gård.
årstidernas
växling
och
njut
av potatis

Följ
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grönsaker & kött från
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Välkomna
och handlagård.
egenodlade & noga utvalda
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LÄNSBERGS
D i n kus tn ä ra fa s ti gh ets mä kl a re

Med sikte på den bästa
fastighetsaffären

FOTO: KITH WIG TIMOUR

Högt
tempo
på
Tempo!
Byaluren har i ett tidigare nummer
skrivit om UP-Hallen, men däremot
aldrig om livsmedelsaffären Tempo,
som i folkmun fortfarande kallas
”Jollen” av de som bott länge i Viken.
Med ett av Vikens bästa lägen ser ägarna, Martin Levin och Susanne Brandström, framtiden an med tillförsikt. Man
gläds också åt att man 2018 blev vald
till årets Tempobutik landet, och att
man 2019 hamnade bland topp tre (i
konkurrens med cirka 150 andra Tempo-butiker).
Att så blivit fallet får sägas vara en
bedrift då man för första gången slog
upp portarna så sent som 2016. Man
ska inte sticka under stol med att det
ibland är högt tempo på Tempo. Så var
framförallt fallet vid Black Friday och
under julen då posthanteringen var riktigt hög. Ja, faktum är att Martin Levin
fick gå ut på Facebook några gånger
med en uppmaning att kunderna mer
än gärna fick hämta sina paket, då man
inte kunde ta emot hur många försändelser som helst.
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I ett större perspektiv vill Byaluren
slå ett slag för att Vikenborna handlar
i sin egen by, för visst är det bekvämt
och kul att vi har två livsmedelsaffärer
här i Viken?
En intressant fråga är hur man på
Tempo ser på sin kollega här i Viken.
Så här säger Martin Levin om UP-Hallen, som ligger någon kilometer från
den egna butiken:
– Jag ser inte UP-Hallen som en
konkurrent, utan striden står mot de
stora jättarna. Det jag hoppas är att
kunderna vill handla lokalt här i Viken.
Vem vinner matchen?
Byalurens medarbetare fick för sig att
göra en minst sagt ovetenskaplig studie. Ja, helt enkelt göra en komparativ
studie mellan Tempo och UP-Hallen.
Om vi ser denna kamp som en
boxningsmatch så är det svårt att sia
vem som skulle vinna. I ena ringhörnan har vi Per och Caroline Berggren
som haft UP-Hallen i många år. I andra
hörnan har vi Martin Levin och sambon
Susanne Brandström som är uppstickarna (även om Mats Larsson jobbat i
butiken i 25 år).

L ÄpåNKullahalvön.
S B E R GMed
S andra ord – vi har
Vi bor, lever och verkar
D i n kus tn ä ra fa s ti gh ets mä kl a re
kunskaperna som du behöver för att göra den bästa
fastighetsaffären på en plats vi älskar. Varmt välkommen!
www.lansbergs.se
Köpmansgatan 1 a | Höganäs | Telefon: 042-33 08 09 | www.lansbergs.se

Rent strategiskt vinner Tempo
på sitt utmärkta läge, men parkeringsstriden i denna ”match” är jämn, då det
finns gott om ytor nära de båda butikerna.
Öppettiderna (08.00-20.00) och försäljningsytorna är generösa på båda
håll, så där är man lika bra. Helt klart
är dock att charkdisken hos UP-hallen
har mer att erbjuda. Plus i kanten får
båda rivalerna då de satsat på närproducerade livsmedel.
Tempo har dock en betydligt större posthantering, en spelhörna för de
som gillar detta samt en kaffeautomat.
Det sistnämnda är något många kunder
uppskattar och denna har i år flyttats
fram från att ha haft en undanskymd
plats. När det gäller personalen i de två
butikerna blir det oavgjort i ”matchen”.
På båda håll har man nämligen serviceinriktade medarbetare. Ja, frågan är
om det inte blir oavgjort mellan dessa
två fullsortimentsbutiker.
Johan Rietz
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Fortsatt omvandling
av Vikenskolan

Våren har kommit igen
lans, Per i Viken, UP-hallen, Ljussmedjan
och Lennart Johansson. Ett särskilt tack
till Larsviken för den vackra julgranen.
Under hösten lägger vi ned mycket arbete, men vi får verkligen lön för mödan.
De pengar vi får in, behövs för underhållet av gården.
Tack alla Vikenbor som kom i julas
och välkomna nästa jul! Välkomna även
ni som ännu inte upplevt vår charmiga
Vi blir varje år glatt överraskade över det julmarknad.
stora intresset för vår julmarknad. Åtgång- Våren innebär trädgårdsarbete
en av våra alster var strykande. Runt 100 Vi är redo för en ny säsong med mycket
dörrkransar tog snabbt slut. Burkarna
arbete. Vi välkomnar alla som vill hjälpa
med mullbär, hallonsylt, samt gelé. Olika till. Man mår så bra av trädgårdsarbete
sorters marmelader, samt sill, senap, mat- och den unika Paul Jönska trädgården
bröd, saffransbröd, mjuka kakor, småär en härlig arbetsplats. Där är alltid lä
kakor samt marsipangrisar – allt var slut för alla vindar, fåglarna sjunger för oss,
efter ett par timmar.
blommorna doftar och allt är så vackert!
Därefter kunde man i lugn och ro
Välkomna alla till sommarens aktiviägna sig åt julklappsståndet med handteter, som startar med Vårrundan den
arbeten som varma mössor, vantar, puls- 17 maj. Därefter Trädgårdsrundan 13-14
värmare, sjalar och kuddar. Lotterierna
juni, Våffelservering 12 juli, Kulturdagen
var också populära med många fina vin- 26 juli och Julmarknad 5 december.
ster, vilka var en produkt av mycket eget
Ann-Britt Strufve Trädgården i sedvanlig prakt.
arbete och våra sponsorer: Sans och Ba-

Äntligen är den gråa, våta och blåsiga
vintern slut. Julmarknaden, som årligen genomförts sedan 1983, kunde
genomföras i solsken, även om det
var lite kallt om fingrarna. Det var
så mycket skönare att komma in i
den mysiga glöggstugan, där både
rullrån och pepparkakor serverades
till den varma glöggen.

FOTO: LOTTA STRÖMGREN JÖNSSON

Det är oss du möter!

Sarah

Bitr verksamhetschef,
Sjuksköterska

Giesela

Sjuksköterska

Eva

Allmänspecialist samt
demens + psykiatriansvarig

Under sommaren 2019 påbörjades rivningen av de
kvarvarande delarna av den gamla skolan. Samtidigt påbörjades om- och tillbyggnad av idrottshall
med tillhörande omklädningsrum.
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Under året har eleverna fått nyttja provisoriska omklädningsrum. Dessa är nu borttagna
och sedan påsk är de uppfräschade omklädningsrummen i bruk. I slutet av april påbörjas
renovering av idrottshallen och denna kommer
vara i bruk igen i oktober.
Vad gäller hela etapp 2, dvs även nya klassrum etc för låg- och mellanstadiet, beräknas
dessa vara klara för inflyttning vid årsskiftet
2020/2021. Vi ser med spänning fram emot att
få ta del av slutresultatet och lovar att återkomma här i Byaluren.

Lotta Strömgren Jönsson

Det finns alltid tid för dig och vi
har utrymme för fler listade.
Vi finns på plats, via telefon, hembesök
och digitalt. Hör av dig till oss om
du vill veta mer.

Bilden visar den gamla passagen bakom idrottshallen och omklädningsrum. Passagen har fått fin ljussättning och härliga ljusinsläpp, samtidigt som omklädningsrummen har fått en rejäl uppfräschning.

Arbetet med att omvandla Vikenskolan till ”Nya
Vikenskolan” fortskrider enligt plan. Sedan våren 2019 har, liksom vi rapporterat om i förra
numret av Byaluren, den nya del som vetter
mot Jonstorpsvägen varit i bruk. De nya fina
lokalerna innehåller bland annat specialsalar,
matsal, foajé, bibliotek och personalytor.

Vi fortsätter vårt arbete i Viken
med stolthet och vi är tacksamma
för all kärlek vi får.

Du missar inte att du kan
vaccinera dig hos oss?
Adam

Allmänspecialist
& astma/kol läkare

Bella

Receptionist

Isabell

Verksamhetschef

Vi finns även på Väla! Väla Hälsocenter,
Kanongatan 159 samt Väla köpcenter
med Väla Hälsa & Vaccin.

www.valahalsocenter.se

Öppettider
Måndag – fredag kl 08.00 – 16.00

Välkommen till oss!
Du hittar oss på Markavägen 5, Viken,
042-20 24 70 (I gamla Bäckaskolan vid Tempo)
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KABELDRAGNING
I FÅRAHAGEN

Det är jag som
delar ut Byaluren!
Sönerna i familjen Brams har delat
ut reklam i många år. Storebror
Christopher började dela ut för
12 år sedan i Viken och nu har
jag, Christian, tagit över sedan
några år tillbaka, både i Viken och
omnejd. I vått och torrt året om
delar vi ut. Ibland hjälper även
storebror Christopher och lillebror
Morten till – allt för att alla ska få
ta del av det lokala verksamheter
har att erbjuda.

FOTON: CHRISTER MALMSTRÖM

Vikens
Sjöfartsmuseum
sommaren 2020

Vi ser till att bland annat Byaluren,
Vikenguiden och annan lokal
reklam eller samhällsinformation
hamnar i alla Vikenbors brevlådor
året om.
Att ha möjligheten att få följa
familjens entreprenöriella fotspår
är något som många drömmer
om. Och att redan i ung ålder få
möjligheten att uppnå detta är
helt fantastiskt.

Rådande omständigheter beträffande
coronaviruset, gör att Vikens Sjöfartsmuseum
har valt att vänta med nya temautställningar
till nästa år. Vi hoppas givetvis att kunna öppna
Sjöfartsmuseet helgen efter midsommar
som vanligt i sommar.
Många är vi säkert som under vintern
funderat över vad som pågår vid Fårahagen söder om Viken. Istället för
betande får har här skapats en byggarbetsplats av enorma mått.

Så nu vet ni det…

Vi kommer, även i sommar, att visa
utställningen “Öresund under Kriget”.

Vi ses på byn!
Christian Brams

PÅ GÅNG
HÖSTEN 2020
Vikens företagarförening är en ideell förening som
uppmuntrar och stöttar företag & handel i Viken
samt bjuder in till möten företagare emellan.
2020

Vikenguiden
EN LEVANDE BY MED!
ETT STORT UTBUD
Shopping
Kropp & själ
Mat & dryck
Hantverkare
Service
B2B

2020

Vikenguiden
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Shopping
Kropp & själ
Mat & dryck
Hantverkare
Service

Rege, studiorege.se

B2B

Vikenguiden

Möten & upplevelser

Som medlem är du & ditt företag alltid
med i företagsöversikten i Vikenguiden
samt på VFF’s hemsida.

Vi bjuder in till luncher, möten med föreläsningar och ibland även lite större event
och föreläsningar. En chans för dig att träffa
andra företagare under trevliga former.

För er som får Vikenguiden i brevlådan,
blir detta en enkel översikt över det
fantastiska utbud vi har i vår by.

Våra medlemmar får självklart förtur och
specialerbjudande, men många av våra
större event är öppna för alla.

Foto: Fredrik

Det är ett stort
område som
påverkas men
Natura 2000området skall
vara återställt i
slutet av denna
sommar.

Byaluren har tagit kontakt med informationsanvarige för arbetet, Christer Malmström, för att få lite fakta.
Så här säger han:
– I början av december 2019 upptäckte Svenska kraftnät oljeläckage i en
av sjökablarna mellan Sverige och Danmark. För att minska läckaget togs kabeln ur drift, istället leds elen över på en
reservkabel. Sedan början av april pågår
arbetet med att byta ut det södra kabelförbandet i Öresundskablarna.
Kablarna går från Kristinelund till
Själland och är viktig för elförsörjningen
i både Sverige och Danmark under såväl
normala som ansträngda förhållanden.
– Under kabelutbytet har ett inhägnat område upprättats i naturreservatet
Domsten-Viken. Under arbetet är Skåneleden avstängd inom området. Kabelutbytet pågår fram till sommaren.
Vecka 16 påbörjades dragning av
markkablar samtidigt som ihopsvetsning
av de långa rören på stranden fortsatt.
En stor grävmaskin ska gräva i den
strandnära zonen för förberedelse av installation av de nya sjökablarna.

Oerhört trevligt att få bryta av sin
vardag, som student i Lund, med
att få ha bland annat Vikens gator
som sin arbetsplats och kunna
glädja alla Vikenbor.

Att bli medlem
Du är välkommen att bli medlem
i Vikens företagarförening om du
har din verksamhet i Viken,
om du bor i Viken och har företag
på annan ort eller om du helt
enkelt har en produkt/tjänst som
kan vara till glädje för andra
företagare eller boende i Viken.

Handla med hjärtat
– handla lokalt!
Vi i VFF brinner för det lokala!
I Viken och runt om i hela
Kullabygden har vi ett fantastiskt
utbud! Massor av möjligheter för
shopping, allt för kropp & själ,
mat & dryck i mängder, kompetenta
hantverkare, service och stora
möjligheter för B2B.
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Reklamutskick för våra medlemmar
Vi hjälper våra medlemmar att synas!
I augusti gör vi vårt nästa reklamutskick.
Info finns på vikensforetagarforening.se
Föreläsningar
På grund pågående pandemi, så har
vi fått ställa in vårens föreläsning.
Vår förhoppning är att vi ska kunna
ta igen detta under hösten 2020 och
då hålla 2 spännande föreläsningar.

Viken

Våra föreläsningar är öppna för alla!
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Medlemsluncher
Våra luncher drar vi i gång med i slutet
av augusti. Aktuella datum lägger vi upp
på hemsidan i god tid innan.

förhand!

Följ oss på
,
så missar ni inget!

1

Vikenguiden (1 ggn/år) & reklamutskicken (2 ggr/år) delas alltid ut i Lerberget, Viken, Domsten & Hittarp.

Clasgöran Strömgren
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VIKENS KULTUR- OCH BYAFÖRENIN
YAFÖRENING
BOX 108, 263 03 VIKEN. BG: 5705-4108
E-MAIL: INFO@VIKENSBYAFORENING.SE
ORGNR: 843002-3369
ORDFÖRANDE: Lotta Hördin

Signes Guda 10, 070 7236196

VICE ORDFÖRANDE: Fredrik Hallgårde

Trädgårdsgatan 13, 070 8639890

SEKRETERARE: Kristina Hagman

Skepparegatan 36, 070 2509151

KASSÖR: Gert van Doormalen

Svanebäcksv. 23E, 070 8678747

LEDAMÖTER: Per Eriksson

Ringvägen 64, 070 6457261

Gun-Britt Jönsson

Pilvägen 1, 070 8462274

Lars Niwong

Skånegränd 9, 070 6077403

Kjell Näslund

Bovetevägen 23, 070 4965007

Thomas Uziel

Strandrågsvägen 16, 070 5707999

SUPPLEANTER: Lisbeth Ryberg

Bäckavägen 16, 070 3690183

Elisabeth Schönbeck

Höganäsvägen 58b, 073 9959198

ADJUNGERADE
SOPHIAMÖLLAN: Malte Wennerström

Karlsfältsv. 76-16, 070 3771738

SJÖFARTSMUSEET: Lars Reuter

Banckagatan 16, 0706 313715

PAUL JÖNSKA GÅRDEN: Ann-Britt Strufve

Åldermansvägen 26, 0739 808866

BYALUREN: Olof Engvall

Kalvlyckevägen 3, 073 6612043

BADHYTTER/BRYGGOR: Kay Winqvist

Strandlyckev. 33, 076 0875907

HEMSIDA: www.vikensbyaforening.se

Ovanstående uppräkning är
den sittande styrelsen.

Lotta Hördin, sittande ordförande,

Lotta Hördin och Fredrik Hallgårde

Så här blir du medlem

Avgiften är 200 kr per år och hushåll.
Swisha 200 kronor till 123 051 91 99, via QRkoden här intill eller via bankgiro 5705-4108.

Ange namn, adress och mejladress.

Du som anslutit dig till VKB:s elavtal 2020-2022 ska
ha betalat in medlemsavgift för tre år, det vill säga
600 kronor. Var vänlig kontrollera att så skett.
52

B

G

I skrivande stund (slutet av april) är vi
alltjämt osäkra på om årets Vikenfest
kan komma att genomföras. Vi vet inte
heller när vårt årsmöte kan genomföras. Vi hoppas det blir någon gång
i sommar, kanske utomhus och beroende på utvecklingen, kanske med en
maxgräns för antalet deltagare.
Följ oss på VKB:s FB-sida och på vår
hemsida www.vikensbyaforening.se för
senaste nytt.

OCH

RENIN

Mot den bakgrunden är vi extra glada
att Byaluren har kommit ut som planerat. Det känns väldigt viktigt i dessa
dagar att vi kan glädjas åt ett nytt nummer av vår egen tidning.
Vid årsmötet skulle en ny ordförande
ha valts. Kandidaten Fredrik Hallgårde
har varit vice ordförande under de
senaste två åren.
Fyra nya ledamöter skulle ha tagit
plats i styrelsen; Christina Norström,
Christoffer Magnusson, Erik Juelsson
och Helene Elwing (som när valen
genomförs ska ersätta avgående Lars
Niwong, Lotta Hördin, Per Eriksson
och Gun-Britt Jönsson). Men ännu har
valen inte kunnat genomföras.
Så vad gör vi nu?
Rent formellt sitter den gamla styrelsen kvar men vi kör ett delat ledarskap.
Vi, Fredrik och Lotta rattar tillsammans.
Vi har möten över nätet med både
den gamla och blivande styrelsen vilket
fungerar förvånansvärt bra.Vi orienterar
oss i ett okänt landskap men hittar nya
vägar precis som både invånare och
företagare i Viken gjort denna vår.

Det är tuffa tider för oss alla. Men
kanske mest för 70-plussarna som fått
finna sig i en kringskuren vardag. Att
inte få gå till affären eller till de sociala
aktiviteterna är kännbart. Det kan bli
ensamt och isolerat.
Det är därför mycket välkommet att
krögarna i byn startat hemkörning av
luncher och middagar. Liksom att byns
livsmedelsbutiker levererar matkassar.
VKB har inte startat någon volontärverksamhet. Det finns andra som är så
mycket bättre på det än vad vi är.
Höganäs kommun och Vikens församling kan ställa upp med stöd på
olika sätt. Kommunen når du antingen
via kommunen@hoganas.se eller telefonnummer 042-33 71 00.
Församlingen diakon kan nås via
telefon 0702 60 82 99.
Vi vet också många privatpersoner i
Viken hjälper släkt, vänner och grannar. Men även om man får hjälp med
inköpen så är det lika viktigt att vi slår
en signal till varandra och att vi tar en
stund för ett litet snack när vi möts ute
– på behörigt avstånd förstås!
Det är en lisa för själen att vi får lov
att vara ute i vår vackra natur – även
som 70+. Vi bor ju också fantastiskt fint
och det känns som att vi är priviligierade som har vår underbara kust att
promenera utmed, vår fina by att glädjas
åt än mer när världen plötsligt krympt.

R-
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Denna vår har nästan ingenting varit
sig likt. Jo, naturen har stretat på, träden
har slagit ut liksom blommorna. Solen
har lyst extra mycket över oss. Och det
har vi behövt. Coronapandemin som
startade i Kina och spred sig till Europa
drabbade också oss, den förändrade våra
liv. Och vardagen, även i Viken.
Isolering och karantän. Aktiviteter
stryks ur kalendern. Resor ställs in eller
skjuts upp. Mötesregler införs. Inga kramar. Hålla avstånd. Handtvätt.
Allt för att smittan inte ska drabba dig
eller mig, eller andra i samhället.
När restriktionerna slog till i mitten av
mars skulle VKB ha hållit sitt årsmöte.
Men vi fick ställa in.
När ett tak på 50 deltagare sattes för
offentliga tillställningar fick vi också
ställa in Valborgsfirandet.
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En utmanande tid

T

Fredrik Hallgårde, valberedningens förslag till ny ordförande.

HÖG TID ATT BETALA

