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och angränsande fastigheter längs Karlfältsvägen. 

- Det framhålls att tidigare befolkningsprognos på 5900 invånare på några få år 

blivit föråldrad. Argument saknas. Kan bara tolkas som önskemål från 

exploatören, då vederbörande bekostar planarbetet. 

- Tanken att flytta Vikens affärer till detta centrum, rimmar illa med att Vikens 

gamla del skall bevaras. Finns förutsättningar för ökad handel?? Under de 

senaste 20 åren har Vikens befolkning ökat med ca 30 % och antalet butiker 

minskat med ca 75 %. Följande verksamheter har lagts ner: Bensinmack, bageri, 

2 livsmedelsaffärer, herr och dam konfektion, skomakeri, post och bankkontor, 

leksaks och cykelaffär, inredningsaffär, några restauranger har kommit och gått 

och till sist Vikvalla handelsträdgård. Detta innebär att befolkningens 

inköpsvanor alltmer har riktats mot stora livsmedelshallar i Höganäs och Väla 

stormarknad. 

Vid vilket befolkningstal anser kommunen att denna trend vänder?? 

-Vikens dragningskraft för bosättning är intimt förknippad med den genuina 

gamla delen och en nybyggnation med modern förtätad bebyggelse och hus i 

form av en betongmur kommer allvarligt påverka denna. Dessutom är det ett 

svek mot alla som flyttat hit pga byns speciella karaktär och som så sent som 

inför det senaste valet inte hade tillgång till dessa avsevärt avvikande planer 

från vad man kunde förvänta av framtiden. Från sjösidan kommer Vikens 

kontur att domineras av höghusen och kyrkan och möllan, som än så länge är 

Vikens signatur, att skymmas. 

- Behovet nya bostäder av varierande storlek och servicenivå är uppenbart. För 

närvarande är två bostadsprojekt på väg att realiseras, och marknaden får 

utvisa hur stort trycket på att bosätta sig i Viken är just nu.  

-Kollektivtrafiken mot både Höganäs och Helsingborg fungerar alldeles utmärkt 

med buss. Det ligger en flexibilitet i busstrafik som är oslagbar. Man kan lätt 

ändra linjesträckning, tidtabeller och busstorlekar, för att vid varje given 

tidpunkt ha en optimal trafik. Det belyses väl av hur trafiken utvecklats mellan 



Helsingborg och Kullabygden under de senast 30 åren. Spårväg drar i första 

hand en gigantisk investering, går inte att flytta och är knappast ekonomiskt 

försvarbar med det befolkningsunderlag som finns i Kullabygden.  

De styrande Allians politikerna i Höganäs sätter sin trovärdighet på spel, när 

invånarna inte får förutsättningar för en långsiktig planering vid en så stor 

investering som fastighetsköp i en tillsynes attraktiv ort. Tempot i denna 

utbyggnad av Södra Viken är dock inte högre än att de röstberättigade har 

möjlighet att vid nästa val lägga sin röst på politiker som lyssnar. 
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