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Årets nyhet!
På sidan 12-13 hittar du  
fina erbjudanden från lokala  
företag. Handla med hjärtat!

$$

$

$

$

För ett levande Viken – handla med hjärtat!

042-23 60 36  

hamnplan9.se

Vid köp av 2-rättersmeny hos oss på Hamnplan 9

VI BJUDER PÅ DESSERT

Max 2 personer (gäller ej 3-rätters specialmenyer) 

Erbjudandet gäller med k upong vid 1 köptillfälle per familj t.o.m. 161231

Inlöst av:___________________________________________

042-23 66 94 

Vid köp av växter eller blomsterbukett

15% RABATT

Erbjudandet gäller med kupong vid  

1 köptillfälle per familj t.o.m. 161231

Inlöst av:___________________________________________

042-23 65 12

s-jonssonbil.se

Handla din bil hos S.Jönsson Bil och få:

ETT PRESENTKORT FÖR VALFRI TRÄNING  

PÅ 1 000 KR HOS SANS & BALANS

Erbjudandet gäller med kupong vid 1 köptillfälle per familj t.o.m. 161231

Inlöst av:__________________________

042-23 86 50 

larsviken.se

Erbjudandet gäller med kupong vid 1 köptillfälle per familj t.o.m. 161231

Inlöst av:___________________________________________

Boka på:

070-76 40 90 

 15% PÅ VALFRI MASSAGE

Erbjudandet gäller med kupong vid  

1 köptillfälle per familj t.o.m. 161231

Inlöst av:_________________________

Vikens Blomsterhandel

Handla närodlade primörer och  

delikatesser i Larsvikens gårdsbutik.

VI BJUDER PÅ 1 PÅSE LARSSONS  

CHIPS VID KÖP FÖR 100 KR

Följ årstidernas växling och njut av potatis

grönsaker & kött från vår egen gård.

Välkomna ut och handla 

egenodlade & noga utvalda 

delikatesser i gårdsbutiken 

I gårdens ”Chipserie”

tillverkar vi Larssons Chips -

delikatesschips från

mylla till hylla!

Året runt-öppet i butiken:

Onsdag-fredag 10-18

lördag 10-15.

Under juni-augusti även

öppet tisdag 10-18.

Följ & dela vår arbetsglädje på Facebook 

Väg 111 till Viken, vid viadukten ta av in mot Vikens centrum.

Efter ca 1 km skylt vid vägen in på Lars Bengtsväg.

Efter 500 meter, ta vänster.

042-23 86 50   |   butik@larsviken.se   |   www.larsviken.se

Följ årstidernas växling och njut av potatis

grönsaker & kött från vår egen gård.

Välkomna ut och handla 

egenodlade & noga utvalda 

delikatesser i gårdsbutiken 

I gårdens ”Chipserie”

tillverkar vi Larssons Chips -

delikatesschips från

mylla till hylla!

Året runt-öppet i butiken:

Onsdag-fredag 10-18

lördag 10-15.

Under juni-augusti även

öppet tisdag 10-18.

Följ & dela vår arbetsglädje på Facebook 

Väg 111 till Viken, vid viadukten ta av in mot Vikens centrum.

Efter ca 1 km skylt vid vägen in på Lars Bengtsväg.

Efter 500 meter, ta vänster.

042-23 86 50   |   butik@larsviken.se   |   www.larsviken.se

Följ årstidernas växling och njut av potatis

grönsaker & kött från vår egen gård.

Välkomna ut och handla 

egenodlade & noga utvalda 

delikatesser i gårdsbutiken 

I gårdens ”Chipserie”

tillverkar vi Larssons Chips -

delikatesschips från

mylla till hylla!

Året runt-öppet i butiken:

Onsdag-fredag 10-18

lördag 10-15.

Under juni-augusti även

öppet tisdag 10-18.

Följ & dela vår arbetsglädje på Facebook 

Väg 111 till Viken, vid viadukten ta av in mot Vikens centrum.

Efter ca 1 km skylt vid vägen in på Lars Bengtsväg.

Efter 500 meter, ta vänster.

042-23 86 50   |   butik@larsviken.se   |   www.larsviken.se

Följ årstidernas växling och njut av potatis

grönsaker & kött från vår egen gård.

Välkomna ut och handla 

egenodlade & noga utvalda 

delikatesser i gårdsbutiken 

I gårdens ”Chipserie”

tillverkar vi Larssons Chips -

delikatesschips från

mylla till hylla!

Året runt-öppet i butiken:

Onsdag-fredag 10-18

lördag 10-15.

Under juni-augusti även

öppet tisdag 10-18.

Följ & dela vår arbetsglädje på Facebook 

Väg 111 till Viken, vid viadukten ta av in mot Vikens centrum.

Efter ca 1 km skylt vid vägen in på Lars Bengtsväg.

Efter 500 meter, ta vänster.

042-23 86 50   |   butik@larsviken.se   |   www.larsviken.se

Följ årstidernas växling och njut av potatis

grönsaker & kött från vår egen gård.

Välkomna ut och handla 

egenodlade & noga utvalda 

delikatesser i gårdsbutiken 

I gårdens ”Chipserie”

tillverkar vi Larssons Chips -

delikatesschips från

mylla till hylla!

Året runt-öppet i butiken:

Onsdag-fredag 10-18

lördag 10-15.

Under juni-augusti även

öppet tisdag 10-18.

Följ & dela vår arbetsglädje på Facebook 

Väg 111 till Viken, vid viadukten ta av in mot Vikens centrum.

Efter ca 1 km skylt vid vägen in på Lars Bengtsväg.

Efter 500 meter, ta vänster.

042-23 86 50   |   butik@larsviken.se   |   www.larsviken.se

Följ årstidernas växling och njut av potatis

grönsaker & kött från vår egen gård.

Välkomna ut och handla 

egenodlade & noga utvalda 

delikatesser i gårdsbutiken 

I gårdens ”Chipserie”

tillverkar vi Larssons Chips -

delikatesschips från

mylla till hylla!

Året runt-öppet i butiken:

Onsdag-fredag 10-18

lördag 10-15.

Under juni-augusti även

öppet tisdag 10-18.

Följ & dela vår arbetsglädje på Facebook 

Väg 111 till Viken, vid viadukten ta av in mot Vikens centrum.

Efter ca 1 km skylt vid vägen in på Lars Bengtsväg.

Efter 500 meter, ta vänster.

042-23 86 50   |   butik@larsviken.se   |   www.larsviken.se

Följ årstidernas växling och njut av potatis

grönsaker & kött från vår egen gård.

Välkomna ut och handla 

egenodlade & noga utvalda 

delikatesser i gårdsbutiken 

I gårdens ”Chipserie”

tillverkar vi Larssons Chips -

delikatesschips från

mylla till hylla!

Året runt-öppet i butiken:

Onsdag-fredag 10-18

lördag 10-15.

Under juni-augusti även

öppet tisdag 10-18.

Följ & dela vår arbetsglädje på Facebook 

Väg 111 till Viken, vid viadukten ta av in mot Vikens centrum.

Efter ca 1 km skylt vid vägen in på Lars Bengtsväg.

Efter 500 meter, ta vänster.

042-23 86 50   |   butik@larsviken.se   |   www.larsviken.se

Följ årstidernas växling och njut av potatis

grönsaker & kött från vår egen gård.

Välkomna ut och handla 

egenodlade & noga utvalda 

delikatesser i gårdsbutiken 

I gårdens ”Chipserie”

tillverkar vi Larssons Chips -

delikatesschips från

mylla till hylla!

Året runt-öppet i butiken:

Onsdag-fredag 10-18

lördag 10-15.

Under juni-augusti även

öppet tisdag 10-18.

Följ & dela vår arbetsglädje på Facebook 

Väg 111 till Viken, vid viadukten ta av in mot Vikens centrum.

Efter ca 1 km skylt vid vägen in på Lars Bengtsväg.

Efter 500 meter, ta vänster.

042-23 86 50   |   butik@larsviken.se   |   www.larsviken.se

Följ årstidernas växling och njut av potatis

grönsaker & kött från vår egen gård.

Välkomna ut och handla 

egenodlade & noga utvalda 

delikatesser i gårdsbutiken 

I gårdens ”Chipserie”

tillverkar vi Larssons Chips -

delikatesschips från

mylla till hylla!

Året runt-öppet i butiken:

Onsdag-fredag 10-18

lördag 10-15.

Under juni-augusti även

öppet tisdag 10-18.

Följ & dela vår arbetsglädje på Facebook 

Väg 111 till Viken, vid viadukten ta av in mot Vikens centrum.

Efter ca 1 km skylt vid vägen in på Lars Bengtsväg.

Efter 500 meter, ta vänster.

042-23 86 50   |   butik@larsviken.se   |   www.larsviken.se

Ordinarie pris: 30 minuter 395:-,  

40 minuter 495:-, 55 minuter 595:- 

I samarbete med

Fina erbjudanden från Vikens företagare!

$

$

$

$

Vid köp av Boloforms Vikenteer hos  

Conditori Öresund samt Larsviken (ord.pris 69:-)

10 KR RABATT/TEPÅSE

Erbjudandet gäller med kupong vid 1 köptillfälle per familj t.o.m. 161231

Inlöst av:___________________________________________

Vårdande, reparerande uppbyggande  

behandling för alla hårtyper - 1,5 tim.

100 kr rabatt på kurs i glasfusing

eller vid köp av glasföremål.

042-36 07 70 stenbutiken.se

Gäller vid köp av IBF markprodukter  

hos Stenbutiken i Viken.Erbjudandet gäller med kupong vid 1 köptillfälle per familj t.o.m. 161231

Inlöst av:_________________________________________

042-34 45 00  hanefred.se

20 % RABATT PÅ BOROErbjudandet gäller med kupong vid 1 köptillfälle per familj t.o.m. 161231

Inlöst av:_________________________________________

Ordinarie pris: 30 minuter 395:-,  

40 minuter 495:-, 55 minuter 595:- 

Följ årstidernas växling och njut av potatis

grönsaker & kött från vår egen gård.
Välkomna ut och handla 

egenodlade & noga utvalda 

delikatesser i gårdsbutiken I gårdens ”Chipserie”
tillverkar vi Larssons Chips -

delikatesschips frånmylla till hylla!Året runt-öppet i butiken:
Onsdag-fredag 10-18lördag 10-15.

Under juni-augusti även
öppet tisdag 10-18.

Följ & dela vår arbetsglädje på Facebook 

Väg 111 till Viken, vid viadukten ta av in mot Vikens centrum.

Efter ca 1 km skylt vid vägen in på Lars Bengtsväg.

Efter 500 meter, ta vänster.

042-23 86 50   |   butik@larsviken.se   |   www.larsviken.se

Följ årstidernas växling och njut av potatis

grönsaker & kött från vår egen gård.
Välkomna ut och handla 

egenodlade & noga utvalda 

delikatesser i gårdsbutiken I gårdens ”Chipserie”
tillverkar vi Larssons Chips -

delikatesschips frånmylla till hylla!Året runt-öppet i butiken:
Onsdag-fredag 10-18lördag 10-15.

Under juni-augusti även
öppet tisdag 10-18.

Följ & dela vår arbetsglädje på Facebook 

Väg 111 till Viken, vid viadukten ta av in mot Vikens centrum.

Efter ca 1 km skylt vid vägen in på Lars Bengtsväg.

Efter 500 meter, ta vänster.

042-23 86 50   |   butik@larsviken.se   |   www.larsviken.se

Följ årstidernas växling och njut av potatis

grönsaker & kött från vår egen gård.
Välkomna ut och handla 

egenodlade & noga utvalda 

delikatesser i gårdsbutiken I gårdens ”Chipserie”
tillverkar vi Larssons Chips -

delikatesschips frånmylla till hylla!Året runt-öppet i butiken:
Onsdag-fredag 10-18lördag 10-15.

Under juni-augusti även
öppet tisdag 10-18.

Följ & dela vår arbetsglädje på Facebook 

Väg 111 till Viken, vid viadukten ta av in mot Vikens centrum.

Efter ca 1 km skylt vid vägen in på Lars Bengtsväg.

Efter 500 meter, ta vänster.

042-23 86 50   |   butik@larsviken.se   |   www.larsviken.se

Följ årstidernas växling och njut av potatis

grönsaker & kött från vår egen gård.
Välkomna ut och handla 

egenodlade & noga utvalda 

delikatesser i gårdsbutiken I gårdens ”Chipserie”
tillverkar vi Larssons Chips -

delikatesschips frånmylla till hylla!Året runt-öppet i butiken:
Onsdag-fredag 10-18lördag 10-15.

Under juni-augusti även
öppet tisdag 10-18.

Följ & dela vår arbetsglädje på Facebook 

Väg 111 till Viken, vid viadukten ta av in mot Vikens centrum.

Efter ca 1 km skylt vid vägen in på Lars Bengtsväg.

Efter 500 meter, ta vänster.

042-23 86 50   |   butik@larsviken.se   |   www.larsviken.se

Följ årstidernas växling och njut av potatis

grönsaker & kött från vår egen gård.
Välkomna ut och handla 

egenodlade & noga utvalda 

delikatesser i gårdsbutiken I gårdens ”Chipserie”
tillverkar vi Larssons Chips -

delikatesschips frånmylla till hylla!Året runt-öppet i butiken:
Onsdag-fredag 10-18lördag 10-15.

Under juni-augusti även
öppet tisdag 10-18.

Följ & dela vår arbetsglädje på Facebook 

Väg 111 till Viken, vid viadukten ta av in mot Vikens centrum.

Efter ca 1 km skylt vid vägen in på Lars Bengtsväg.

Efter 500 meter, ta vänster.

042-23 86 50   |   butik@larsviken.se   |   www.larsviken.se

Följ årstidernas växling och njut av potatis

grönsaker & kött från vår egen gård.
Välkomna ut och handla 

egenodlade & noga utvalda 

delikatesser i gårdsbutiken I gårdens ”Chipserie”
tillverkar vi Larssons Chips -

delikatesschips frånmylla till hylla!Året runt-öppet i butiken:
Onsdag-fredag 10-18lördag 10-15.

Under juni-augusti även
öppet tisdag 10-18.

Följ & dela vår arbetsglädje på Facebook 

Väg 111 till Viken, vid viadukten ta av in mot Vikens centrum.

Efter ca 1 km skylt vid vägen in på Lars Bengtsväg.

Efter 500 meter, ta vänster.

042-23 86 50   |   butik@larsviken.se   |   www.larsviken.se

Följ årstidernas växling och njut av potatis

grönsaker & kött från vår egen gård.
Välkomna ut och handla 

egenodlade & noga utvalda 

delikatesser i gårdsbutiken I gårdens ”Chipserie”
tillverkar vi Larssons Chips -

delikatesschips frånmylla till hylla!Året runt-öppet i butiken:
Onsdag-fredag 10-18lördag 10-15.

Under juni-augusti även
öppet tisdag 10-18.

Följ & dela vår arbetsglädje på Facebook 

Väg 111 till Viken, vid viadukten ta av in mot Vikens centrum.

Efter ca 1 km skylt vid vägen in på Lars Bengtsväg.

Efter 500 meter, ta vänster.

042-23 86 50   |   butik@larsviken.se   |   www.larsviken.se

Följ årstidernas växling och njut av potatis

grönsaker & kött från vår egen gård.
Välkomna ut och handla 

egenodlade & noga utvalda 

delikatesser i gårdsbutiken I gårdens ”Chipserie”
tillverkar vi Larssons Chips -

delikatesschips frånmylla till hylla!Året runt-öppet i butiken:
Onsdag-fredag 10-18lördag 10-15.

Under juni-augusti även
öppet tisdag 10-18.

Följ & dela vår arbetsglädje på Facebook 

Väg 111 till Viken, vid viadukten ta av in mot Vikens centrum.

Efter ca 1 km skylt vid vägen in på Lars Bengtsväg.

Efter 500 meter, ta vänster.

042-23 86 50   |   butik@larsviken.se   |   www.larsviken.se

Följ årstidernas växling och njut av potatis

grönsaker & kött från vår egen gård.
Välkomna ut och handla 

egenodlade & noga utvalda 

delikatesser i gårdsbutiken I gårdens ”Chipserie”
tillverkar vi Larssons Chips -

delikatesschips frånmylla till hylla!Året runt-öppet i butiken:
Onsdag-fredag 10-18lördag 10-15.

Under juni-augusti även
öppet tisdag 10-18.

Följ & dela vår arbetsglädje på Facebook 

Väg 111 till Viken, vid viadukten ta av in mot Vikens centrum.

Efter ca 1 km skylt vid vägen in på Lars Bengtsväg.

Efter 500 meter, ta vänster.

042-23 86 50   |   butik@larsviken.se   |   www.larsviken.se

I samarbete  med:

Ring och boka tid på:
076-216 87 73, 042-23 76 00

250 KR RABATT
Med kupong 799:-. Ord pris 1.050:- 

Erbjudandet gäller med kupong vid  

1 köptillfälle per familj t.o.m. 161231Inlöst av:_________________________________________

21
SALONG

Läs mer och anmäl dig till en kurs  

i glasfusing på konstglaset.se

100 KR RABATT
Erbjudandet gäller med kupong vid 1 köptillfälle 

 per familj t.o.m. 161231

Inlöst av:_________________________________________

10 % RABATT

Stenbutiken ®I  V I K E N

Du får 20% rabatt på modellen Boro Basic Exclusive, där fläkten  

är helt integrerad i induktionshällen. En unik lösning som  

fungerar, kom in och prova själv i butiken! (Värde 11.650:-)

2016



2 3

Stort tack till fotograf Fredrik Rege, Studio Rege,  
för bilderna på omslaget & sidan 3!
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eFler vackra bilder och härliga recept  hittar du i Fredriks bok: 

“Mitt Viken”
www.vikenboken.se

För ett  
levande Viken  
– handla med  

hjärtat!

I vår lilla by har vi ett fantastiskt utbud! 
Alltid nära till allt… Dagligvarubutiker med generösa 
öppettider, flera restauranger med ett fantastiskt 
smakutbud, bibliotek, lanthandel med allt du kan 
tänka dig till både trädgård, djurvård och hus, gårds-
butiker med kanin, lamm, anka m.m. – djur uppväxta i 
lugn och harmonisk miljö, närodlade tomater, gurkor, 
potatis och hemmagjorda chips, designgård för hus 
och trädgård alldeles runt hörnet och inte minst vår 
lilla affärsgata mitt i gamla byn. Men ett bra service- 
utbud i vår by är ingen självklarhet. Vi måste värna 
om det vi har och handla så ofta vi kan i Viken med 
omnejd. Handla med hjärtat – helt enkelt!

Missa inte RABATTKUPONGERNA  
på mittuppslaget!
Nytt för i år är att vi har 10 st fantastiska erbjudanden 
i form av rabattkuponger. Ta loss mittuppslaget för-
siktigt och klipp till ordentligt! Finns något för alla… 
Ät en 2-rättersmeny och bli bjuden på en god efter-
rätt, köp en bil och få valfri träning för 1.000:- på  
Sans & Balans, handla närodlat och få en chipspåse, 
ge ditt hår en specialbehandling till ett specialpris, gå 
en prova-på-kurs i glasfusing eller varför inte köpa en 
ny induktionshäll med inbyggd fläkt? Detta är bara 
några exempel på vad kupongerna erbjuder.   
Kolla nu direkt! (sid 12-13)

www.vikensforetagarforening.se

Vi vill verka för att Vikenföretagare, oavsett bransch, blir de 
första som kontaktas när produkter och tjänster skall inhand-
las. Oavsett om det handlar om dagligvaror, kapitalvaror eller 
projekt. Vi värnar om den lokala handeln och ser gärna att 
vikenbor och besökande handlar mer med hjärtat - i Viken.

Vi skapar möten mellan medlemmarna och möjligheter till 
nya affärskontakter, producerar och distribuerar ut Viken- 
guiden 1 ggn/år, arbetar för en mysigare och bättre jul- 
marknad samt sponsrar Vikenfesten, som drar hit många 
besökare. Vi håller även på att arbeta fram andra förslag på 
aktiviteter som t ex utskick ett par ggr/år med erbjudanden 
från våra medlemmar till Viken med omnejd.

Har du idéer om hur vi kan lyfta företagandet, öka handeln 
samt skapa samarbeten mellan företagen i Viken? Hör av 
dig! Engagemang och nya idéer är varmt välkomna.

Har du företag? Som medlem i Vikens Företagarförening:
• Du stöttar föreningen och förenklar det ideella arbetet.

•  Du & ditt företag är med i Vikenguiden, som ofta får en 
plats i hushållen till nästa Vikenguiden kommer i brev- 
lådan, samt på VFF’s hemsida. Vill du synas lite extra  
finns det möjlighet för dig som medlem att annonsera  
i Vikenguiden.

•  Du får ta del av våra möten: luncher, ev. frukostmöten 
med föreläsningar och ibland även lite större event.  
Luncherna subventioneras delvis av VFF och  
medlemmarna betalar endast 50:- för dagens lunch.

•  Vi har kontakt med kommunen i Höganäs och kan ev. 
hjälpa till med ev frågor alt. förmedla kontakt direkt.

•  VFF har idag ett nära samarbete med Företagarna i 
Höganäs och medlemmarna i VFF blir ofta inbjudna till 
evenemang i Höganäs. Ytterligare en möjlighet till nya 
affärskontakter.

• Du får möjlighet att vara med och synas i gemensamma 
utskick till en lägrekostnad än om du skulle göra utskick-
en själv. Här kan du spara in hela medlemsavgiften på  
ett enda gemensamt utskick.

 Allt detta för endast 900:- (exkl moms) per år.

Vikens företagarförening är en ideell förening som upp- 
muntrar och tillvaratar företagsamheten i Viken samt  
verkar för den lokala handeln.

Tillsammans är vi starka. Bli medlem!
Det är enkelt att bli medlem. Maila dina kontakt- 
uppgifter/faktureringsadress + din logotype till:
info@vikensforetagarforening.se

Vikenguiden tas fram av Vikens Företagarförening och  
produceras i samarbete med Scratch Reklam- & webbyrå.
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Larsviken
För att lyckas, måste man ibland tänka runt hörnet. Larviken 
är lantbruket som gör saker och ting lite annorlunda och som 
nu fortsätter under ledning av den sjunde generationen. Och 
man måste förstås ställa sig frågan – kan man leva på potatis? Ja, 
det är nästan sant. Hos Larsviken är man expert på 60-70 sorters 
sättpotatis, men också på att leverera matpotatis till oss som vill 
ha olika sorters potatis – även olika storlekar på potatisen. När 
säsongen är i gång kan man själv plocka och fylla sin påse med 
matpotatis och då kan man även välja storlek på potatisen,  
t ex storlek 3 centimeter i diameter. Det finns så klart myck-
et annat man kan köpa hos Larsviken, som delikatesser från 
utvalda leverantörer och så klart eget ”närodlat” kött. Och på 
tal om det. Kan man odla kött? Ja, på sätt och vis. Genom att 
kombinera verksamheterna får man fram ett väldigt gott kött, 
där man bland annat tar vara på en del potatis, som inte passar 
till annat. Sedan har man förstås sina chips, som inte går av för 
hackor. Det är ganska imponerande att ett lantbruk kan fort- 
leva i mer än sju generationer och trevligt att det finns i Viken.

Vikentomater
Att ha en strikt affärsidé är viktigt för framgång och Vikento-
mater, med 20 år på nacken, har det! Redan när Vikentomater 
startade sa man att det inte gick att fuska. Bland annat lät man 
en hel skörd försvinna för man inte kunde acceptera kemisk 
bekämpning. Men någonstans i botten ligger den idén – att 
inte fuska. Och den har lett till de stora framgångarna för Mats 
och Susanne. Från att odla tomater till människor i Viken till 
att leverera till hela Sverige. För en tid sen hade Vikentomater 
dryga 80 sorter. Idag har de 101 olika sorter. Kunde varit 102, 
men den sista höll inte måttet. Omsättningen har tredubblats 
och saluhallsidén med andra lokala aktörer fyller 12 år. 

De kända kockarna som kommer varje år är inne på tredje  
året. Nyligen var Tina Nordström där. Nu är Vikentomater inte 
bara kända i Sverige utan de var även inbjudna till Tomato- 
inspiration-awards, där det gick bra även om man inte vann. 
De tävlade bland annat med tomatodlare som hade 500  
gånger så stor areal, men bara att få vara med var en fjäder i 
hatten. Idag har de riksdistribution och direktdistribution till 
många av landets butiker och krogar.

4

Den småskaliga kvaliteten 
skapar stora succéer
Här kommer några historier ur ett närproducerat perspek-
tiv, som skapat olika typer av succéer som ibland blivit 
större än just att det handlar om närodlat i lilla Viken.

Gårdsbutiker

Flädergården  
i Täppeshusen
Flädergården har ett motto – i samförstånd  
med djur och natur. Kan det bli bättre som  
förutsättning för harmoni mellan människa och  
djur säger Pia och Magnus. Det innebär bland annat att  
alla djur har stora utrymmen att röra sig på och lever ute så  
långt det är möjligt. Djurbeståndet består av linderödsgrisar, får, 
ankor, gäss, vaktlar, duvor, kaniner, hästar och höns.  Kaniner är 
specialitet och genom stora utrymmen trivs kaninerna och då blir 
allt bra. Från början till slut. För att det ska bli riktigt bra har man 
både eget slakteri för de små djuren och ombesörjer transporter-
na själva när de själva inte slaktar för att minska stressen hos  
djuren. Ja, det här är lite av basen eller affärsidén, som också 
innebär förädlade produkter av olika slag, som till exempel  
kaninsalami och lufttorkat kött från grisar. 

Intervju & text: Kjell Cronert
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Prego - maten  
som tar dig till italien
Vi vill ge dig det bästa från den italienska kulturen. Hos oss 
möter du värmen, vänligheten och inte minst… den utsökta 
maten! Som nya ägare kommer vi försöka förnya menyn något. 
Maten kan du ta med dig hem eller njuta av i vår restaurang 
tillsammans med ett gott glas vin.

Bygatan 28, 042- 23 73 80

Wikens Hamnkrog
Wikens Hamnkrog ligger i Böösa Backe på vägen ner till  
hamnen i det pittoreska fiskeläget vid Öresund.

Hos oss kan du njuta av goda drycker, fisk- och kötträtter,  
vegetariskt samt goda desserter i en hemtrevlig och skön 
miljö med härlig utsikt över hamnen. Även till barnen finns  
det en smakrik meny.

Böösa Backe 6, 042- 23 62 12

Snäppet Bättre
Korvbar, pizzeria & hamburgerbar. Baserat på Per i Vikens  
produkter - snäppet bättre helt enkelt.  
Böösa Backe 6, 042-23 62 13

Hamnplan 9
Nere i Vikens Hamn med utsikt över båtar, sundet och  
Danmark ligger vår lilla restaurang. Här kan man njuta av  
vällagade, okomplicerade rätter med en rolig twist som passar 
alla i familjen – gammal som ung. Fokus ligger på atmosfären, 
som ska andas vardagsnjutning med en glädjefylld stämning.  
Vi vill skapa en ”Home-away-from-home”-känsla.  
Varmt välkomna till oss på Hamnplan 9!

Hamnplan 9, 042- 23 60 36

Sommartid
Barbord
Barbord ligger på bästa läge i Vikens hamn med en härlig utsikt 
över Öresund och ett spännande hamnliv. Barbord är ett ställe 
att koppla av på och samtidigt njuta av vällagad mat och god 
stämning.

Hos oss på Barbord står maten i centrum och vi arbetar med 
högklassiga, närproducerade och närodlade råvaror i så stor 
utsträckning som möjligt.

Menyn skiftar därmed i takt med att råvarorna kommer i säsong.

Hamnplan 18, 042-23 83 00 (sommartid)

6

Flera restauranger året om!
Här nedan bjuder vi på lite info  
från Vikens restauranger.

Restauranger
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Anders Johansson Fastighetsmäklare AB
Bygatan 31, 263 61  Viken
Tel. 042-23 86 40   0704-93 11 41 
anders@andersjohansson.se   
www.andersjohansson.se

Auto-Älgen  Lars Paradis
Box 20,  263 03  Viken
Tel. 042-23 61 58 
info@auto-algen.se    www.auto-algen.se

B&B Solgården 
Bed&Breakfast 
Lerbergets Byaväg 102,  263 52  Lerberget
Tel. 042-33 04 30   0706-33 04 15 
info@solgarden-lerberget.se    www.solgarden-lerberget.se

Barbord AB
Hamnplan 18,  263 61 Viken, Box 4,  263 03 Viken
Tel. 042-23 83 00 
info@barbord.com    www.barbord.com

Beauty by Cecilia   
Hud och skönhetsvård  
Täppevägen 3,  263 61  Viken
Tel. 042-23 72 30
info@beautybycecilia.se   www. beautybycecilia.se

Boloform
Möllarevägen 5, 263 61 Viken
Tel. 072-381 08 90
lotte@boloform.se  www.boloform.se

Bramseglet AB
Böketoftavägen 75, 267 74 Billesholm 
Tel. 042-724 00

By Frupihl  Pernilla Pihl
Askvägen 60, 263 61 Viken
Telefon: 076-8322202
www.byfrupihl.se

Bästa Bostaden i Viken
Stortorget 9,  Box 1323,   
251 13  Helsingborg
Tel. 042-17 63 60   0708-23 85 12 
christian@bastabostaden.se    www.bastabostaden.se

Colourpicture
Berga allé 1, 254 52 Helsingborg 
Tel. 042-13 77 00    
daniel@colourpicture.se    www.colourpicture.se

Conditori Öresund  Emil Söderlind,
Bygatan 13, 263 61 Viken     Marie Jansson 
Tel. 042-23 61 16
www.conditorioresund.se

Edtelco  Hans Edström   IT-konsult 
Sliprännevägen 42, 263 63 VIKEN 
Tel. 0708-88 95 00
edtelco@hotmail.se

Engvall Media  Olof Engvall  
- för resultat inom PR & Kommunikation
Kalvlyckevägen 3, 263 62 Viken 
Tel. 073-661 20 43
olof@engvallmedia.se    www.engvallmedia.se

54

Lunchservering • À la carte
Vikens Hamnkrog, Böösa backe 6, Viken, 042-23 73 03
vikenshamnkrog.se facebook.se/vikenshamnkrog

Närmare dig
Du har väl inte missat vår nya mötesplats i Viken!
Vi har öppet måndagar och tisdagar mellan
klockan 17.00 och 20.00. Välkommen!

Bygatan 21, tel 042–38 64 50
handelsbanken.se/viken

Annons_122x88.indd   1 2013-01-04   10:25:28

Butiken för alla! 
Tel 042 - 23 61 10

Öppet: Mån-Fre 8 - 18, Lör 9 - 14
Karlsfältsvägen 3, Viken 
www.vikenslantman.se

För en trygg bostadsaffär, teckna vår Boende-
kostnadsförsäkring och Försäkring för Säljare.

Kontakta oss gärna för mer information och 
kostnadsfri värdering. 
Storgatan 44, 263 37 Höganäs, tel: 042-33 20 20
fastighetsbyran.se/hoganas

Våra medlemmar 2016

Välkommen till Handelsbanken i 
Höganäs. Vi finns där du är.

Storgatan 77 A
telefon 042-386440  
handelsbanken.se/höganäs

BARBORD. co
m

www.s-jonssonbil.se Viken

Stenbutiken®

I  V I K E N

Välkommen till ett stort
urval och mycket inspiration.

Mån-fre 9-18, lör 10-13
Döshultsvägen 658, Viken
Tel 042-36 07 70

stenbutiken.se
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Rabattkuponger! Missa inte fina erbjudanden!

I samarbete med

Vikens Blomsterhandel

Du vet väl att du alltid får en lånebil helt gratis av oss  
när du lämnar din Mercedes-Benz för service via oss.

Fiskarebröderna Jönsson  HG 104
Rågången 438,  263 65  Viken
Tel. 042-651 72    0702-11 47 26    0702-11 47 36 
tappeshus@telia.com

Flädergården i Täppeshusen 
Rågången 416, 263 65 Viken
Tel.  0708-339928
pia@skapargladje.net
www.fladergardenitappeshusen.se

Fokusgruppen  Tina Tigerhielm Sylvan 
Box 70,  263 03  Viken 
Tel. 0734-32 08 08 
tina@fokusgruppen.se   www. fokusgruppen.se

Form & flora    Cecilia Tidstrand 
Trädgårdsdesign i Viken  
Backalyckan 15, 263 65 Viken 
Tel. 070-474 54 85 
info@formochfloratradgard.se
www.formochfloratradgard.se

Fotboden  Jenny Sandgren 
Markavägen 5B,  263 61 Viken 
Tel. 042-23 71 34
info@fotboden.se   www.fotboden.se

Fremlab AB  Uthyrning av ljud och ljus 
Garnisonsgatan 12,  254 66  Helsingborg
Tel. 042-16 36 40    0702-43 20 43 
cf@fremlab.se   www.fremlab.se 

Gabriella Interiors Gabriella Bonalumi 
Hamnplanen 24, 263 61 Viken
Tel. 0725-601119
gb@gabriellainteriors.com
www.gabriellainteriors.com

Galleri Hamnen  Åke Larsson  Galleriverksamhet
Hamnplan,  263 61  Viken  Öppettider:
Tel. 042-23 67 08   0708-23 67 08  Se hemsida 
ake.larsson.viken@telia.com   www.gallerihamnen.nu

Glasmästaren i Höganäs AB  Glas, speglar m.m.
S:t Andreas väg 6,  263 57  Höganäs
Tel. 042-34 13 21    0708-34 13 26 
simon@glasmastaren.se   www.glasmastaren.se

Handelsbanken
Storgatan 77 A 
Box 133, 263 22 HÖGANÄS
Tel. 042-38 64 40
hoganas@handelsbanken.se   www.handelsbanken.se

Hamnplan 9 Ola & Sara Jacobsson 
Hamnplanen 9, 263 61 Viken 
Tel 042-23 60 36
info@hamnplan9.se    www.hamnplan9.se

Hanefred AB  Birgitta Hanérus 
Bygatan 3, 263 61 Viken 
Tel. 042-34 45 00   0706-34 45 76 
birgitta@hanefred.se   www.hanefred.se

HVILA I VIKEN  Petra Falkheimer 
Medicinsk massageterapi
Apelvägen 1, 263 62 VIKEN
Tel 0707-764090
petra.falkheimer@gmail.com
Följ mig på facebook  
& instagram HVILA I VIKEN

massage • friskvård  
• rehabilitering

Med. Fotvårdsterapeut
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För ett levande Viken – handla med hjärtat! Fina erbjudanden från Vikens företagare!

$

$
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042-23 60 36  
hamnplan9.se

Vid köp av 2-rättersmeny hos oss på Hamnplan 9

VI BJUDER PÅ DESSERT
Max 2 personer (gäller ej 3-rätters specialmenyer) 

Erbjudandet gäller med kupong vid 1 köptillfälle per familj t.o.m. 161231

Inlöst av:___________________________________________

042-23 66 94 

Vid köp av växter eller blomsterbukett

15% RABATT
Erbjudandet gäller med kupong vid  
1 köptillfälle per familj t.o.m. 161231

Inlöst av:___________________________________________

042-23 65 12
s-jonssonbil.se

Handla din bil hos S.Jönsson Bil och få:
ETT PRESENTKORT FÖR VALFRI TRÄNING  

PÅ 1 000 KR HOS SANS & BALANS
Erbjudandet gäller med kupong vid 1 köptillfälle per familj t.o.m. 161231

Inlöst av:__________________________

042-23 86 50 
larsviken.se

Erbjudandet gäller med kupong vid 1 köptillfälle per familj t.o.m. 161231

Inlöst av:___________________________________________

Boka på:
0707-764090 

 15% PÅ VALFRI MASSAGE

Erbjudandet gäller med kupong vid  
1 köptillfälle per familj t.o.m. 161231

Inlöst av:_________________________

Vid köp av Boloforms Vikenteer hos  
Conditori Öresund samt Larsviken (ord.pris 69:-)

10 KR RABATT/TEPÅSE
Erbjudandet gäller med kupong vid 1 köptillfälle per familj t.o.m. 161231

Inlöst av:___________________________________________

Vårdande, reparerande uppbyggande  
behandling för alla hårtyper - 1,5 tim.

100 kr rabatt på kurs i glasfusing
eller vid köp av glasföremål.

042-36 07 70 
stenbutiken.se

Gäller vid köp av IBF markprodukter  
hos Stenbutiken i Viken.

Erbjudandet gäller med kupong vid 1 köptillfälle per familj t.o.m. 161231

Inlöst av:_________________________________________

042-34 45 00  
hanefred.se

20 % RABATT PÅ BORO

Erbjudandet gäller med kupong vid 1 köptillfälle per familj t.o.m. 161231

Inlöst av:_________________________________________

Vikens Blomsterhandel

Handla närodlade primörer och  
delikatesser i Larsvikens gårdsbutik.

VI BJUDER PÅ 1 PÅSE LARSSONS  
CHIPS VID KÖP FÖR 100 KR

Följ årstidernas växling och njut av potatis
grönsaker & kött från vår egen gård.

Välkomna ut och handla 
egenodlade & noga utvalda 
delikatesser i gårdsbutiken 

I gårdens ”Chipserie”
tillverkar vi Larssons Chips -

delikatesschips från
mylla till hylla!

Året runt-öppet i butiken:
Onsdag-fredag 10-18

lördag 10-15.
Under juni-augusti även

öppet tisdag 10-18.

Följ & dela vår arbetsglädje på Facebook 

Väg 111 till Viken, vid viadukten ta av in mot Vikens centrum.
Efter ca 1 km skylt vid vägen in på Lars Bengtsväg.

Efter 500 meter, ta vänster.
042-23 86 50   |   butik@larsviken.se   |   www.larsviken.se
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I samarbete  
med:

Ring och boka tid på:
076-216 87 73, 042-23 76 00

250 KR RABATT
Med kupong 799:-. Ord pris 1.050:- 
Erbjudandet gäller med kupong vid  
1 köptillfälle per familj t.o.m. 161231

Inlöst av:_________________________________________
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Läs mer och anmäl dig till en kurs  
i glasfusing på konstglaset.se

100 KR RABATT
Erbjudandet gäller med kupong vid 1 köptillfälle 

 per familj t.o.m. 161231

Inlöst av:_________________________________________

10 % RABATT

Stenbutiken®

I  V I K E N

Du får 20% rabatt på modellen Boro Basic Exclusive, där fläkten  
är helt integrerad i induktionshällen. En unik lösning som  
fungerar, kom in och prova själv i butiken! (Värde 11.650:-)

I samarbete med
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Rabattkuponger! Missa inte fina erbjudanden!

Skräddarsydda teer –goda minnen från Viken! 

Frukostte – ett klassiskt 
svart lyxigt ”Earl Grey”. 
Passar underbart gott till 
färska frallor och frukost 
i badrock.

Morgondopp 
F ru ko s t t e 

v i k e n

Svart klassiskt te 

Grönt te smaksatt med 
havtorn-, jordgubb- och 
yoghurtarom. Dekorerat 
med havtornsbär.

Seglarens
  s o m m a r t e 

v i k e n

Grönt te

Rooibos med chili, kanel, 
kardemumma, svartpeppar 
och kryddnejlika. 
Innehåller antioxidanter.

Möllarens
 k v ä l l s t e 

v i k e n

Rooibus med hetta 

Svart te med citrongräs, 
hallonbitar och arom av 
jordgubbar, hallon och 
röda vinbär.

e t t  s var t  t e 
med  smak  av  sommar

VikenTe
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Stenbutiken®

I  V I K E N

konstglaset.se

Vill du ha en diskret men effektiv fläktlösning i ditt kök?  
Då är BORA med integrerad fläkt perfekt för dig. Fläkten är  

helt integrerad i induktionshällen. En unik lösning som fungerar,  
kom in och prova själv i butiken!

Helsingborgs Golfklubb
Golfbanegränd 2,  263 61  Viken 
Tel. 042-23 61 47 
www.helsingborgsgk.com 

Hulta Handelsträdgård Gurkodling
Box 68,  263 03  Viken
Tel. 0732 63 57 43
ab.midgard@telia.com

Hundboden i Viken  Pia Öberg
Sliprännevägen 1, 263 63 Viken 
Tel. 072-22 22 898 
hundbodeniviken@hotmail.com   www.hundbodeniviken.se

Kerstin Thurdin AB 
Utkiksgatan 6,  263 61 Viken
Tel. 042-23 83 88   0708-71 52 30  
kerstin@thurdin.com   www.thurdin.com

Konstglaset.se  Maths Mathson 
Malörtsvägen 13,  263 62  Viken 
Tel. 0700-209068 
maths@mathson.se   www.mathson.se

Kung Oskar AB  Kjell Cronert Strategisk mentor,  
Skepparegatan 3,  263 61  Viken kommunikation 
Tel. 0708-23 69 10
kjell.cronert@icloud.com

Larsviken
Lars Bengts väg 84/3,  263 65  Viken
Tel. 042-23 86 50    0702-21 54 52 
kontakt@larsviken.se   www.larsviken.se 

Mbm Massage by Marie  Marie Olsson 
Bygatan 21, 263 61 Viken (Salong 21)
Tel. 073-946 45 52 
mbm.massagebymarie@gmail.com
www.mbm-massagebymarie.com

Mazars SET Revisionsbyrå AB  Anders O. Persson 
Lilla Strandgatan 19, Landskrona 
Box 159, 261 22 Landskrona
Tel. 0418-44 66 14   0736-20 36 14
www.mazars.se

MuskelVerkstan  Johanna Enochsson 
Medicinsk massage
Askvägen 20, 263 62 Viken
Tel. 0737-07 07 55
www.muskelverkstan.com

Nailstudio Viken Nagelbyggnadgelé
Bygatan 13,  263 61  Viken Manikyr
Tel. 0705-29 97 10
nailstudioviken@telia.com

ND Produkter AB  Rickard Engström 
Hamnplanen 24
263 61 VIKEN
Tel: 042-38 09 11
www.ndprod.se

NordvästanTak AB 
Svanebäcksvägen 2,  263 62 Viken
Mike 0707-69 89 68
info@nordvastantak.se    www.nordvastantak.se

www.vikensforetagarforening.se
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valvet.se

PATRICK ENGSTRÖM
0708-27 16 16
patrick.engstrom@valvet.se

TINA PARMLID
0709-84 16 16
tina.parmlid@valvet.se

VI HAR DITT DRÖMBOENDE!  

Ekologisk frisör
21
SALONG

Ring & boka på 
076-216 87 73, 042-23 76 00

 
MbM

Massage by Marie

Jag har min massagestudio i 
samma lokal som Salong 21. 
Hos mig kan du få:

• Klassisk massage
• Hot Stone-massage
• Taktil massage
• Paraffinbad för händer

Väkommen att boka på:
mbm-massagebymarie.com
eller 073-9464552

Missa
 inte mitt 

kupongerbjudande!

2322

ricoh.se |  042-12 60 30

Vi optimerar  
er IT-miljö 

Genom kompetens  
och den bästa 
tekniken

BARBORD. co
m

VÄLKOMMEN TILL 
RESTAURANG BARBORD I VIKENS HAMN. 042 23 83 00

Boka bord på:042-236036 eller hamnplan9.se

Nyström & Partners  
Revision KB 
Rundgången 30 A,  
254 52 Helsingborg
Tel. 042-16 32 90, 070-893 44 53
www.crowehorwath.se 
www.nyopart.se

Näraffär 
Bygatan 21,  263 61  Viken
Tel. 070-532 21 01
www.viken.naraffar.se   
www.naraffar.se

Per Meijer Revisionsbyrå AB
Trädgårdsgatan 27B,  263 61  Viken
Tel. 042-23 79 34    0706-47 66 01 
skanerevisorn@telia.com

Pillowtalk AB  Karin Ramberg
Skepparegatan 13a, 263 61 Viken
Tel. 070-7308697
info@pillowtalk.se    www.pillowtalk.se

Poseidon Travel AB
Kajpromenaden 22,  252 67  Helsingborg
Tel. 042-37 40 01    0709-40 02 66
lars@poseidontravel.se    www.poseidontravel.se

Prego Ristorante 
Bygatan 28,  263 61  Viken
Tel. 042-23 73 80
info@pregoviken.se   www. pregoviken.se

Butikens öppettider:
Måndagar kl 17-18

Behandling & butik övriga tider: 
enligt bokning 042-23 81 41

vikenshudklinik@telia.com

Varmt välkommen!

• Hudvård, epilering och kosmetisk akupunktur.

• Ekologiska och biodynamiska produkter  
 från bl a Jurlique och rms beauty.
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I  V I K E N

Rörmokeriet i Viken AB  Claes Möller  Utför allt
Oxelvägen 21,  263 62  Viken  inom VVS
Tel. 0768-23 24 65    rormokeriet@telia.com

S.Jönsson Bil  
Karlsfältsvägen 13,  263 63  Viken
Tel. 042-23 65 12  
stefan@s-jonssonbil.se   www.s-jonssonbil.se

Salong21 Eko hair Elin Sävgren 
Bygatan 21, 263 61 Viken 
Tel. 042-23 76 00   0762-16 87 73 
salong21@hotmail.com

Sans & Balans 
Träningsstudio 
Apelvägen 1, 263 62 Viken 

Massagepraktik
Repslagaregränd 13, 263 61 Viken 
Tel. 042-23 69 79    0707-95 47 27 
info@sansochbalans.se   www.sansochbalans.se

Scratch Reklam- & webbyrå AB 
Lennie Timour/Kith Wig
Bygatan 21,  263 61 Viken
Tel. 042-24 24 55,  
kith@scratch.se, 070-665 93 13 
lennie@scratch.se, 070-699 64 94
www.scratch.se, www.printshop.scratch.se

SEB
Besöksadress: Storgatan 63A,  Höganäs, 
Box 120, 263 22 Höganäs
Tel. 0771-36 53 65 för personlig service dygnet runt.    
www.seb.se

SinChriJo Agenturer AB 
Smältaregatan 6,  263 39  Höganäs
Tel. 042-23 76 01    0706-30 64 80 
info@sinchrijo.com   www.sinchrijo.com

Snogehus AB  Mats Håkansson
Niagaravägen 9, 263 61 Viken
Tel. 042-32 35 50, 0702-12 68 22 
mats@snogehus.se   www.snogehus.se

Snäppet Bättre 
Böösa Backe 6, 263 61 Viken,
Tel. 042-23 62 13 
Facebook: www.facebook.com/snappetbattre

Studio Rege AB  Fredrik Rege 
Box 22305, 250 25 helsingborg
Besöksadress: Florettgatan 33
Tel. 042-20 08 20  Mobil 0705-28 00 04 
fredrik@studiorege.se   www.studiorege.se

Stenbutiken i Sverige AB  Peter Schramm 
Döshultsvägen 658,  263 65  Viken 
Tel. 042-36 07 70 
peter@stenbutiken.se   www.stenbutiken.se

Swedbank 
Mikael Karlsson, biträdande kontorschef   
Storgatan 60,  263 37 Höganäs
Tel. 042-490 29 32, 0708-11 51 91 
www.swedbank.se

Surfers Paradise 
vid fortet under sommartid 

Natascha Reenstjerna   (sök Surfersparadise Viken)

21
SALONG

98

Marksten,
plattor, dekorsten,
fl aggstänger, murar
och trappor.

Mån-fre 9-18, lör 10-13
Döshultsvägen 658, Viken
Tel 042-36 07 70
www.stenbutiken.se

Vad kan en byrå i  
Viken göra för dig?
En hel del faktiskt…

Broschyrer, annonser, logotyper, illustrationer, rollups, 
produktblad, affischer, e-böcker, kataloger, visitkort, 
företagsprofil, pressreleaser, bildretuscher, banners, 
produktfotografering, radioreklam, nyhetsbrev, 
reklamfilm, mässmontrar, e-postmarknadsföring, 
förpackningsdesign, direktreklam, events.

Du hittar oss på Bygatan 21. Välkommen!

Bygatan 21, SE-263 61 Viken
042-24 24 55, www.scratch.se

Prego, Bygatan 28, Viken, 042-23 73 80
pregoviken.se

med  smaker  från  italien

Framtidsplaner?
Oavsett när på dygnet du behöver oss så finns vi där för dig. 
Vi hjälper dig med hela din ekonomi. Allt från små vardags-
frågor till stora framtidsplaner.

Välkommen in till vårt kontor i Höganäs.

Du är även välkommen att ringa oss på 0771-365 365  
för personlig service dygnet runt, alla dagar.  
Eller besök www.seb.se

2929 Annons Kundcenter Höganäs_120x95 mm.indd   1 2011-03-10   16.11

Följ årstidernas växling och njut av potatis
grönsaker & kött från vår egen gård.

Välkomna ut och handla 
egenodlade & noga utvalda 
delikatesser i gårdsbutiken 

I gårdens ”Chipserie”
tillverkar vi Larssons Chips -

delikatesschips från
mylla till hylla!

Året runt-öppet i butiken:
Onsdag-fredag 10-18

lördag 10-15.
Under juni-augusti även

öppet tisdag 10-18.

Följ & dela vår arbetsglädje på Facebook 

Väg 111 till Viken, vid viadukten ta av in mot Vikens centrum.
Efter ca 1 km skylt vid vägen in på Lars Bengtsväg.

Efter 500 meter, ta vänster.
042-23 86 50   |   butik@larsviken.se   |   www.larsviken.se

Följ årstidernas växling och njut av potatis
grönsaker & kött från vår egen gård.

Välkomna ut och handla 
egenodlade & noga utvalda 
delikatesser i gårdsbutiken 

I gårdens ”Chipserie”
tillverkar vi Larssons Chips -

delikatesschips från
mylla till hylla!

Året runt-öppet i butiken:
Onsdag-fredag 10-18

lördag 10-15.
Under juni-augusti även

öppet tisdag 10-18.

Följ & dela vår arbetsglädje på Facebook 

Väg 111 till Viken, vid viadukten ta av in mot Vikens centrum.
Efter ca 1 km skylt vid vägen in på Lars Bengtsväg.

Efter 500 meter, ta vänster.
042-23 86 50   |   butik@larsviken.se   |   www.larsviken.se

Följ årstidernas växling och njut av potatis
grönsaker & kött från vår egen gård.

Välkomna ut och handla 
egenodlade & noga utvalda 
delikatesser i gårdsbutiken 

I gårdens ”Chipserie”
tillverkar vi Larssons Chips -

delikatesschips från
mylla till hylla!

Året runt-öppet i butiken:
Onsdag-fredag 10-18

lördag 10-15.
Under juni-augusti även

öppet tisdag 10-18.

Följ & dela vår arbetsglädje på Facebook 

Väg 111 till Viken, vid viadukten ta av in mot Vikens centrum.
Efter ca 1 km skylt vid vägen in på Lars Bengtsväg.

Efter 500 meter, ta vänster.
042-23 86 50   |   butik@larsviken.se   |   www.larsviken.se

Följ årstidernas växling och njut av potatis
grönsaker & kött från vår egen gård.

Välkomna ut och handla 
egenodlade & noga utvalda 
delikatesser i gårdsbutiken 

I gårdens ”Chipserie”
tillverkar vi Larssons Chips -

delikatesschips från
mylla till hylla!

Året runt-öppet i butiken:
Onsdag-fredag 10-18

lördag 10-15.
Under juni-augusti även

öppet tisdag 10-18.

Följ & dela vår arbetsglädje på Facebook 

Väg 111 till Viken, vid viadukten ta av in mot Vikens centrum.
Efter ca 1 km skylt vid vägen in på Lars Bengtsväg.

Efter 500 meter, ta vänster.
042-23 86 50   |   butik@larsviken.se   |   www.larsviken.se

Följ årstidernas växling och njut av potatis
grönsaker & kött från vår egen gård.

Välkomna ut och handla 
egenodlade & noga utvalda 
delikatesser i gårdsbutiken 

I gårdens ”Chipserie”
tillverkar vi Larssons Chips -

delikatesschips från
mylla till hylla!

Året runt-öppet i butiken:
Onsdag-fredag 10-18

lördag 10-15.
Under juni-augusti även

öppet tisdag 10-18.

Följ & dela vår arbetsglädje på Facebook 

Väg 111 till Viken, vid viadukten ta av in mot Vikens centrum.
Efter ca 1 km skylt vid vägen in på Lars Bengtsväg.

Efter 500 meter, ta vänster.
042-23 86 50   |   butik@larsviken.se   |   www.larsviken.se

Följ årstidernas växling och njut av potatis
grönsaker & kött från vår egen gård.

Välkomna ut och handla 
egenodlade & noga utvalda 
delikatesser i gårdsbutiken 

I gårdens ”Chipserie”
tillverkar vi Larssons Chips -

delikatesschips från
mylla till hylla!

Året runt-öppet i butiken:
Onsdag-fredag 10-18

lördag 10-15.
Under juni-augusti även

öppet tisdag 10-18.

Följ & dela vår arbetsglädje på Facebook 

Väg 111 till Viken, vid viadukten ta av in mot Vikens centrum.
Efter ca 1 km skylt vid vägen in på Lars Bengtsväg.

Efter 500 meter, ta vänster.
042-23 86 50   |   butik@larsviken.se   |   www.larsviken.se

Följ årstidernas växling och njut av potatis
grönsaker & kött från vår egen gård.

Välkomna ut och handla 
egenodlade & noga utvalda 
delikatesser i gårdsbutiken 

I gårdens ”Chipserie”
tillverkar vi Larssons Chips -

delikatesschips från
mylla till hylla!

Året runt-öppet i butiken:
Onsdag-fredag 10-18

lördag 10-15.
Under juni-augusti även

öppet tisdag 10-18.

Följ & dela vår arbetsglädje på Facebook 

Väg 111 till Viken, vid viadukten ta av in mot Vikens centrum.
Efter ca 1 km skylt vid vägen in på Lars Bengtsväg.

Efter 500 meter, ta vänster.
042-23 86 50   |   butik@larsviken.se   |   www.larsviken.se

Följ årstidernas växling och njut av potatis
grönsaker & kött från vår egen gård.

Välkomna ut och handla 
egenodlade & noga utvalda 
delikatesser i gårdsbutiken 

I gårdens ”Chipserie”
tillverkar vi Larssons Chips -

delikatesschips från
mylla till hylla!

Året runt-öppet i butiken:
Onsdag-fredag 10-18

lördag 10-15.
Under juni-augusti även

öppet tisdag 10-18.

Följ & dela vår arbetsglädje på Facebook 

Väg 111 till Viken, vid viadukten ta av in mot Vikens centrum.
Efter ca 1 km skylt vid vägen in på Lars Bengtsväg.
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Välkommen! 
…till ett litet personligt showroom 

med inredningar för kök, 
bad och förvaring från 

Här får du personlig service 
från inspiration till installation 

med stort engagemang 
och gedigen kunskap. 

www.hanefred.se 
042 – 34 45 00 

Bygatan 3, Viken 
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Carola Rääf
T E X T -  O C H  T A N K E B Y R Å N

Tailor Förvaltnings AB 
Höganäsvägen 62C,  263 61
Tel. 042-042-23 63 90
tagkjell@gmail.com

Tempo Viken  Susanne & Martin
Ombud: Post, DHL, Svenska Spel, ATG 
Banckagatan 17, 263 61 Viken  
Tel. 042-23 74 74  
info.viken.centrum@tempo.se

  (sök Tempo i Viken)

Text & tankebyrån Carola Rääf   
Ringvägen 72, 263 63 Viken  
Tel. 0722-41 90 40 Text, översättning
carola.raaf@telia.com, www.carolaraaf.com & kreativa idéer

Tryggmos Snickerier  Magnus Tryggmo  Ombyggnader
Apelvägen 5,  263 62  Viken  Specialsnickerier
Tel. 042-23 84 15    0707-44 77 08
tryggmos.snickerier@live.se

UP Hallen i Viken AB
Björkvägen 21,  263 63  Viken
Tel. 042-23 82 16   042-23 66 79   0705-23 66 79  
per.berggren@nara.ica.se   www.ica.se/nara/uphallen

Valvet   
Helsingborg Fågelsångsgatan 4/ 
Viken Bygatan 28, Tel: 042-12 16 16,  
Ängelholm Rönnegatan 1,  
Tel: 0431-828 36, valvet@valvet.se    www.valvet.se

Vikens Blomsterhandel  Annelie Casta Buketter, 
Bygatan 13,  263 61  Viken  Interflora, Blommogram
Tel. 042-23 66 94 kransar m. m. 
vikens.blh@hotmail.com  

Vikens Elektriska AB   Nisse Tellström
Box 9, 263 03 Viken
Tel. 042-23 67 22, 0705-23 67 72

Vikens Fotvård  Git Hoberg
Ringvägen 176,  263 63  Viken
Tel. 042-23 72 73    0706-25 24 60

Wikens Hamnkrog 
Böösa Backe 6, 263 61 Viken 
Tel. 042-23 62 12
www.wikenshamnkrog.se

Vikens Hudklinik Ann-Christine Bergman 
Bygatan 21,  263 61  Viken  
Tel. 042-23 81 41
vikenshudklinik@telia.com

Vikens Hårstudio  Kerstin Juelsson Salongen för
Dammplatsen 4,  263 61  Viken  hela familjen
Tel. 042-23 65 28 
kjuel@telia.com

Vikens Lantmän
Karlsfältsvägen 3,  263 63  Viken
Tel. 042-23 61 10
info@vikenslantman.se   bolist.se

Vikens VVS  Peter Johansson
Svanebäcksvägen 19,  263 62  Viken Tel. 0704-82 87 49
vikens.vvs@gmail.com

Scratch reklam- & webbyrå är en 
kreativ fullservicebyrå och arbetar 
med kommunikation, design och 
grafisk produktion. Vi kan hanterar  
alla mediakanaler, både digitalt  
och analogt. 

Kan vi hjälpa dig med något?  
Hör av dig, så träffas vi! 

Läs mer om oss på scratch.se

Vi kan bli din externa 
marknadsavdelning

Vad kan en byrå i 
Viken göra för dig?

Vår nya onlinetjänst!

Bygatan 21 • SE-263 61 Viken • 042-24 24 55 • info@scratch.se • scratch.se

Snabbt och enkelt med låga 
priser på både tryck och frakt. 
Beställ trycksaker och displaymaterial 
direkt online på printshop.scratch.se. 

Starta upp ditt eget konto 
– sen är du igång!

Har du en tryckfil i pdf-format är det bara 
att gå in och beställa – dygnet runt!

Vikentomater AB  Mats Olofsson 
Rågången 41,  263 65  Viken 
Tel. 042-23 68 47    0707-96 41 11 
info@vikentomater.se   www.vikentomater.se

Westcoast Trade Nordic AB  Ulla & Mats Samuelsson 
Täppevägen 17,  263 61 Viken
Tel. 042-23 70 00    0709-82 14 20 
info@westcoast-trade.com   www.westcoast-trade.com

Wikerstål Arkitekter AB  Erik Wikerstål Arkitektverksamhet
Båthusgatan 13,  252 67  Helsingborg
Tel. 042-19 48 50 
erik@wikerstal.se
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Marksten,
plattor, dekorsten,
fl aggstänger, murar
och trappor.

Mån-fre 9-18, lör 10-13
Döshultsvägen 658, Viken
Tel 042-36 07 70
www.stenbutiken.se

Vad kan en byrå i  
Viken göra för dig?
En hel del faktiskt…

Broschyrer, annonser, logotyper, illustrationer, rollups, 
produktblad, affischer, e-böcker, kataloger, visitkort, 
företagsprofil, pressreleaser, bildretuscher, banners, 
produktfotografering, radioreklam, nyhetsbrev, 
reklamfilm, mässmontrar, e-postmarknadsföring, 
förpackningsdesign, direktreklam, events.

Du hittar oss på Bygatan 21. Välkommen!

Bygatan 21, SE-263 61 Viken
042-24 24 55, www.scratch.se

Prego, Bygatan 28, Viken, 042-23 73 80
pregoviken.se

med  smaker  från  italien

Framtidsplaner?
Oavsett när på dygnet du behöver oss så finns vi där för dig. 
Vi hjälper dig med hela din ekonomi. Allt från små vardags-
frågor till stora framtidsplaner.

Välkommen in till vårt kontor i Höganäs.

Du är även välkommen att ringa oss på 0771-365 365  
för personlig service dygnet runt, alla dagar.  
Eller besök www.seb.se

2929 Annons Kundcenter Höganäs_120x95 mm.indd   1 2011-03-10   16.11
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1  Anders Johansson
2  Auto-Älgen 
3  Beauty by Cecilia
4  By frupihl 
5  Fotboden
6  Flädergården i  

 Täppeshusen  
7  Form & flora 

 Trädgårdsdesign i Viken
8  Gabriella Interiors
9  HVILA I VIKEN
10  Galleri Hamnen 
11  Hanefred AB, Lidhults Kök
12  Helsingborgs Golfklubb
13  Hundboden i Viken
14  Konstglaset.se

15  Larsviken
16  Mbm Massage by Marie 
17  MuskelVerkstan 
8  ND Produkter 
18  Nailstudio Viken
16  Näraffär 
19  S. Jönsson Bil  
16  Salong 21 Eko hair & naglar 
20  Sans & Balans träning
21  Sans & Balans massage
16  Scratch Reklam- & webbyrå 
22  Snogehus
23  Stenbutiken i Sverige
24  Surfers Paradise (sommar)
25  Tempo
26  UP Hallen i Viken

16  Valvet   
18  Vikens Blomsterhandel 
27  Vikens Fotvård 
28  Vikens Hudklinik 
29  Vikens Hårstudio
30  Vikens Lantmän
31  Vikentomater

Konditori & restauranger 
1  Barbord (sommar) 
2  Conditori Öresund 
3  Hamnplan 9 
4  Prego Ristorante 
5  Wikens Hamnkrog 
5  Snäppet Bättre
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Aktiviteter
1  Vikens Tennisklubb
2  Wikens Båtselskap
3  Vikvalla Idrottsplats

Vikens kulturskatter
1  Paul Jönska Gården
2  Sophiamöllan
3  Sjöfartsmuseet
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Akuta ärenden/journummer
SOS - akut  ……………………………………………… 112
Sjukvårdsrådgivning  ………………………………… 1177
Polis , icke akuta ärende, tips, anmälan stöld m.m.  … 114 14
Giftinformation (vid brådskande ring 112)   ……… 010-456 6700
Sjöräddningen Höganäs/jourtelefon   ……… 0705-80 81 40
Journummer för försvunna barn  ………………… 116 000
Informationsnr om olyckor, kriser i samhället m.m. … 113 13
Apotek   ……………………………………… 0771-450 450

Fritid/Föreningar
Golfbana   ………………………………………… 23 61 47
Simhall   …………………………………………… 34 73 64
Sophiamöllan  ……………………………………… 23 69 03
Vigör   ………………………………………… vigoriviken.se
Vikens Framtidsgrupp   ……………………… 0708-23 69 10
Vikens Företagarförening   …………………… 070-665 93 13
Vikens Hemgård   ………………………………… 23 63 49
Vikens Kultur-och Byaförening   …………………… 23 81 87
Vikens Hamnförening, Hamnmästare   ……… 0705-37 45 45 
Vikens IK, Vikvalla   ………………………………… 23 68 18
Vikens Sjöfartsmuseum   ……………… 23 62 22, 23 77 66
Vikens Tennisklubb 1/6-31/8   …………………… 23 66 75
Wikens Båtselskap ……………………………… vikensbs.se
Nattvandrarna  Vill du hjälpa till? Ring gärna … 0702-06 87 82

Höganäs kommun   ……………………………… 33 71 00 
Journummer Höganäs kommun   ………………… 34 36 00 
Turistinformation ………………………………… 33 77 74 
Biblioteket Viken   ………………………………… 33 76 98 
Öppettider: måndag & torsdag 10-12, 14-19, tisdag & fredag 10-12, 14-17, 
onsdag 14-17, lördag 10-13, söndag stängt.

Medicinsk massage 
Hvila i Viken ………………………………… 070-776 40 90 
Muskelverkstan     …………………………… 073-707 07 55

Postombud 
Tempo. För öppettider:  (sök Tempo i Viken) …… 23 74 74

Tandläkare 
Folktandvården Björkvägen 21      ……………… 406 71 50 
Lars Grube, Ringvägen 1  ………………………… 23 82 66

Taxi Höganäs …………………………………… 33 00 00

Veterinär  
Kullabygdens Smådjursklinik   …………………… 34 21 00 
Höganäs Veterinären ……………………………… 13 45 00

Vårdcentral 
Sjöcrona   ……………………………………… 406 03 00 
Delfinen   ………………………………………… 406 03 60

Viktig kontaktinfo

Dagligvaruhandel i Viken

Öppet dygnet runt!
Info på sid 17.

Postombud, (f.d. Jollen) 
Info på sid 20.

ICA Nära. 
Info på sid 20.


