
 

 

 

  
                    
Protokoll fört vid höstmöte i  
Vikens- Kultur och byaförening torsdagen den 6 
oktober 2016 i Vikens hemgård.     

 
 
Vikens Kultur- och Byaförenings  ordförande hälsade alla hjärtligt välkomna  
 
1. Vikenbor, hur kan vi förhindra inbrott i våra hem? Ola Tuvesson, Polisen i Höganäs och Kenneth 
Johansson, Länsförsäkringar i Skåne ger tips och råd. 
Ove Johansson inleder och hälsar Ola Tuvesson och Kenneth Johansson välkomna. 
 
Ola Johansson informerar om polisarbetet i Höganäs .Informationsmaterial ” Tips för att minska 
bostadsinbrotten” samt ”Skaffa en inventarieförteckning” finns som bilaga 1 och 2. 
Frågor ställs om markdna som mest fungerar förebyggande . Inbrotten i Viken har minskat första halvåret i Viken 
om man jämför med 2015. 
Frågor ställs också om varför Höganäs kommun och polisen inte har något skrivet samverkansavtal. Samarbetet 
mellan polis och Höganäs kommun fungerar dock bra.  
 
Kenneth Johansson informerar om det skadeförebyggande arbete som Länsförsäkringar bedriver. 
Bland annat hur man kan förebygga inbrott och grannsamverkan. 
75-80% av inbrotten sker under dagtid och främst stjäls "småsaker" som mobiltelefoner , smycken och kontanter. 
Det gäller att skapa osäkerhet för tjuven. Tjuven gör en riskbedömning om var det går snabbast att stjäla och ofta 
enligt nedanstående turordning. 

1. Sovrummet 
2. Badrummet 
3. Vardagsrummet 

Var sitter larmet? Finns grannsamverkan? Ser det ut som om någon snart kommer hem? 
Hörnhus drabbas oftast av inbrott. 
Om några vill starta grannsamverkan, kontakta Ove Johansson. 
Frågor ställs om hur skyddsåtgärder påverkar inbrottsrisken. Frågor ställs också om grannsamverkan, 
dnamärkning och vad det kostar att dnamärka. 
Om någon vill köpa "kitt"  för att dnamärka, kontakta Ove Johansson. 
 
   
2.Vikens -Kultur och Byaförening bjuder på kaffe och bulle 
    Kjell Cronert informerar om ” Välkommen till Viken” som avser arbetet med mottagandet av de 
    ensamkommande flyktingbarnen. 
3. Höstmötesförhandlingar enligt dagordning som delats ut. 
 
3.1  Höstmötet öppnas 
       Ordförande Tuve Nilsson förklarar mötet öppnat. 
3.2  Godkännande av dagordning 
       Dagordning godkändes. 
3.3   Val av ordförande och sekreterare för mötet 



 

 

        Tuve Nilsson valdes till ordförande och Karin Ullström till sekreterare. 
 3.4  Fråga om stämman utlysts stadgeenligt 
       Mötesdeltagarna godkände att höstmötet utlysts enligt Vikens Kultur- och Byaförenings   
        stadgar. 
3.5  Upprättande av röstlängd 
        Ingen röstningsfråga förelåg så ett upprättande av röstlängd var inte aktuell. 
3.6  Val av två justeringsmän 
        Till att jämte ordföranden justera höstmötets protokoll  valdes Britta Jonsson och Lotta Hördin 
3.7  Rapport från verksamheten 

 Ordförande Tuve Nilsson informerar om VBK:s verksamhet  fram till sommaren 2016 enligt bilaga 1 . 
 Inga synpunkter lämnades från mötesdeltagare på verksamhet 2016  
3.8 Av enskild medlem väckt fråga 
      Ingen fråga från enskild medlem har lämnats. 
3.9 Av styrelsen till höstmötet hänskjuten fråga 
      Ingen av styrelsen hänskjuten fråga förelåg. 
4    Övriga frågor och information 
      1) Fråga ställs om kölistan till badhytterna på Vikens havsbad. Förslag lämnas om att den ska publiceras 
          på VKB:s hemsida. Beslut: Antalet personer som köar till badhytt publiceras utan namn. 
     2) Fråga ställs om vilket syfte ”öarna” som byggts på vägen genom Viken har. Diskussioner förs och 
         Lars Niwong har ställt frågan till de ansvariga. Svaret: Vägen ska upplevas som smalare även om den 
         inte är det. 
     3) Diskussion förs om Bamserondellen i norra Viken. Den är inte avpassad för expressbussar. 
     4) Lars Niwong informerar om byavandringen i Viken som ägde rum den 14 september 2016. 
          Bilaga   
 
5    Höstmötet avslutas 
      Ordföranden tackar samtliga deltagare för engagerat deltagande och förklarar höststämman 
      avslutad. 
 
 
Karin Ullström                                           Tuve Nilsson 
Sekreterare                                                 Ordförande 
 
 
 
Britta Johansson                                         Lotta Hördin 
 Justeringsman                                           Justeringsman                                                                

 
 
 

 
  

 


