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Protokoll från styrelsemöte i Vikens Kultur och Byaförening 

Tisdagen den 6 september 2016 i sjöfartsmuseet 

Närvarande: 
Tuve Nilsson, Jan Benke, Ann-Britt Strufve, Leif Olsson, Robert Johansson och Lars 
Lindblad 

Ej närvarande: 
Olof Engvall, Roger Sandberg, Lars Niwong, Karin Ullström och Ove Johansson 

Dagordning: 
§ 41 Mötets öppnande 
Ordföranden hälsar styrelsemedlemmarna välkomna och förklarar mötet öppnat. 

§ 42 Fastställande av dagordning 
Den föreslagna dagordningen fastställdes. 

§ 43 Föregående mötesprotokoll 
Föregående protokoll godkändes 

§ 44 Rapporter 
a) Sophiamöllan 

Robert Johansson Informerar: Sommaren 2016 har varit den bästa sommaren 
någonsin. Ca. 1.500 besökare har besökt möllan. Totalt har fyra flickor varit 
sysselsatta med guidning under sommaren. Ca. 3.000:- hat svichats till möllans 
konto, dessutom har kontanta gåvor tillkommit. Lotteriet under Vikenfes6ten gav ca. 
5.000:-. 
Vissa reparationer bl.a. reparation av nödbromsen behöver göras framöver. 
Många bokningar av magasinet har gjorts inför hösten. 
 
 



b) Sjöfartsmuseet 
Uppbyggnaden av årets temautställning om Vikens hamn var bra, men temat var 
mindre intressant för besökare från andra delar avb landet eller utlandet. 
Utställningen står kvar under resten av säsongen. Säsongens intäkter blev ca. 4.000:- 
Tidigare problem med Eriksborg kvarstår (dåliga fönster, läckande tak) 
Museet har mottagit modell av en Svanshallssnipa av Christer Malmström och en 
halvmodell av en roddbåt av Lena och Ingvar Jönsson. 
Påbörjad inventering av museets föremål fortsätter 2017. 
Det behövs bättre skyltning till museet på lämpliga platser i Viken. 

c) Stiftelsen Skeppargården 
Även Skeppargården har haft en bra sommar. Huset har haft ca. 300 besök i sommar. 
Ann-Britt har ännu inte fått någon offert på reparation av muren, men väntar offerten 
endera dagen. Diverse reparationer har utförts under sommaren. Vävstugan har bl.a. 
fått ny spis och ny kyl och frys. Total reparationskostnad ca. 50.000:-. 
Skeppargården haranslutit sig till kulturarvsdagen och har öppet denna dag. 

d) Från kassören  
Catella Avkastningsfond har sedan årsskiftet ökat med ca. 10.000:- eller 1,01% i 
värde . Bas Solid har under samma period ökat med ca. 97.000:- eller 4,24%. Dessa 
ökningar får anses mycket bra jämfört med andra fonder. 
T.o.m. aug. har 75 tecknat sig för elavtal och 150 betalt medlemsavgifter, dock långt 
ifrån tidigare års siffror ca. 800 resp. 400. Vikenfesten kommer prel. att ge ett 
överskott på 30.000:-. Alla fakturor har dock inte kommit in. 

e) Beslutsfrågor  
Beslöts, att efter förfrågan lämna ett sponsorbidrag på 3.000:- till Vikens 
Föreläsningsförening. 
Beslöts att sälja slut Vikenfestlotteriet på höstmötet. 
Beslöts, att Bastuföreningens lån efter nuvarande avtalsperiods utgång 2017-08-31, 
därefter skall amorteras på 5 år  med 1.500:-/månad. 
Beslöts också att rapportera om de nya villkoren på kommande årsmöte. 

f) Skrivelser 
Tuve rapporterade, att föreningens yttrande efter samråd avseende Viken 11:1 samt 
föreningens kommentarer avseende översiktsplan 2030 inlämnats till kommunen. 

g) Hamnplanen 
Tuve rapporterade, att ombyggnaden av hamnplanen överklagats. Efter möte i slutet 
av juni med Peter Kovacs gjordes kompromissen, att hamnplanen söder om 
gräsplanen byggs om enligt nuvarande plan. 

h)  Tillfartsväg till skolan 
Tillfartsvägarna till skolan diskuterades ingående med anledning av kommunens 
kommande beslut i frågan. Beslöts, att Tuve snarast kontaktar Peter Kovacs i frågan. 
 
 
 



§ 45 Badhytter/badbryggor  
            Tillsynen på Lisas brygga har varit bristfällig. Tuve har informerat kommunen om 

detta. Skylt har kommit upp om hänvisning till Tempo avseende koden till badhytten. 

§ 46 Byaluren/hemsidan 
             Tuve rapporterade, att han lägger in skickade skrivelser på hemsidan. 

§ 47 Kulturkommitén 
          Inget att rapportera. 

§ 48 Höst mötet 
           Oves aktivitet med Länsförsäkringar på höstmötet blir som planerat. 

§ 49 Övriga frågor 
         Öresundskraft kommer att skicka ut nya elavtal till de som nu har avtal genom 

föreningen. 
            Skyltningen av vandringsleden blir klar innevarande vecka. 

§ 50 Nästa möte 
         Nästa styrelsemöte blir tisdagen den 8 nov kl. 19.00 i Östra magasinet. 

Lars Lindblad  Tuve Nilsson 
    Sekr.                            Ordf.  
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