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   Protokoll fört vid höstmöte med 
   Vikens Kultur- och Byaförening 
    torsdagen den 7 oktober 2010  
    på Vikens Hemgård 
 
 

 
 
VKBs ordförande Tuve Nilsson hälsade Öresundskrafts representanter samt alla VKBs närvarande 
medlemmar hjärtligt välkomna till höstmötet 2010.  
 
 
Information om nya elavtalet 
 
VKBs treåriga elavtal med Öresundskraft, löper ut 20101231. Öresundskraft har erbjudit en förlängning av 
avtalet med tre år. Detta är påskrivet av VKB. 
Öresundskraft representerades av tre personer vars uppgift var att förmedla information om nya elavtalet samt 
beskriva vad som hänt under föregående treårsperiod.  
Medverkande från Öresundskraft var: Victoria Thell – Försäljningschef 

Jonas Erlandsson – Portföljförvaltare 
Annica Björkman - Elsäljare 

Nytt ramavtal löper från 1/1 2011 tom 31/12 2013. 
Som tidigare kommer vi att ha Pool El. Jonas Erlandsson informerade om hur inköp av el fungerar. 
Pool el-konceptet är en typ av portföljförvaltning där elen köps in vid olika tillfällen under året. Köpen görs 
på den nordiska elbörsen Nord Pool och säkras i procentuella andelar. På detta sätt utnyttjas 
marknadsrörelsernas upp- och nedgångar för att få ett riktigt bra slutpris. Vid prissäkringar utnyttjar man 
även möjligheten att ha några procentuella andelar rörligt under de perioder detta betraktas som förmånligt. 
Enligt beslut av EU-kommisionen måste Svenska Kraftnät indela Sverige i fyra prisområden, vilket kommer 
att medföra att invånarna i södra området kommer att få något dyrare el. 
Ca 1100 av föreningens medlemmar har elavtal. 
Föreningens elförbrukning ligger på 21 milj kWh. Elpriset följs per månad och kan studeras på 
VKBs hemsida. 
Medlemmar som önskar teckna elavtal för nästkommande period kommer att få betala 
medlemsavgiften för de tre kommande åren med 200 kr/år dvs 600 kr totalt. 
Den fasta årsavgiften hos Öresundkraft på 340 kr/år är bortförhandlad,  dvs 1020 kr avgår vilket mer 
än väl täcker årsavgiften till VKB. 
Mer information finns att få på Vikens Kultur-och Byaförenings hemsida . 
 
 
 
Höstmötesförhandlingar enligt Dagordning 
 
§ 1. Höstmötet öppnas 
       Ordförande Tuve Nilsson hälsade alla hjärtligt välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§ 2. Godkännande av dagordning 
        Dagordningen godkändes. 
 
 
§ 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
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        Tuve Nilsson valdes till ordförande och Marianne Nilsson till sekreterare. 
 
§ 4. Frågan om höststämman utlysts stadgeenligt. 

Inbjudan till höstmötet har varit uppsatt på ett antal platser i Viken.  
Annons var insatt i Helsingborgs Dagblad  under Föreningskontakten 
den 14 och 16 september samt 3:e oktober. 
Mötesdeltagarna godkände att höstmötet utlysts enligt VKB:s stadgar. 
 

§ 5. Upprättande av röstlängd 
        Ingen röstningsfråga förelåg varför upprättande av röstlängd ej var aktuell. 
 
§ 6. Val av två justeringsmän. 
       Till att jämte ordförande justera höstmötets protokoll och tillika vara rösträknare vid ev. 

votering valdes Bertil Lindfors och Gunnar Östin. 
 
 
§ 7. Rapport från verksamheten 
 
 Tre arrangemang har gått av stapeln under året 
 

Valborgsmässofirandet med vårtal av Olof Engwall samt vacker körsång av kammarkören 
under ledning av Cecilia Alling.  
Bålet gick ej att tända pga blåst, men kunde tändas någon dag senare.    
 
Nationaldagsfirandet 6 juni. Magnus Ramberg höll ett minnesvärt tal  
Musikunderhållning av Husarsextetten och skönsång under ledning av Cecilia Alling, samt 
uppvisning av gymnastikföreningen Vigör. 

 
Vikenfesten i augusti arrangerades som vanligt av Vikens festkommitté, under ledning av  
Sven-Åke Hansson. 
Förarbetet startade redan i november. 
Arrangemangen hade ökat i omfång jämfört med föregående år, dessutom placerades tält och 
marknadsstånd annorlunda i år. 
Stora tältet placerades söder om Hamnen. Marknadsstånden placerades i en lång rad på 
hamnplanen. Kräftskiva anordnades på fredag kväll i sponsortältet. 
På lördag arrangerades en idoltävling där 12 ungdomar deltog. Tält för ungdomarna var 
uppställt norr om Hamnplanen. På Barbord arrangerades Disco för ungdomar mellan 18 och 25 
år. Vakter hade anlitats. Alla skötte sig föredömligt, allt gick bra. Sponsorutställningar, festtält, 
servering, rib-båtskörningar, vattenbassäng med stora klot, i vilka man kunde trampa runt, var 
några av alla uppskattade arrangemang.   
Festkommittén har lovat att även arrangera nästa års augustifest. 
Budgeten löper på ca150 000 SEK. Många sponsorer ställer upp, vilket är en förutsättning för 
detta stora arrangemang. 

       

 Vikenkartan 
Layouten till Vikenkartan är nu äntligen godkänd. Hopp finns om att få upp den innan jul. 
Kommunen kommer att stå för kostnaderna för tryckning och uppsättning. Kartan har 
kompletterats med bilder.  
Fyra kartor skall sättas upp, vid Hamnen, Jollen, Prästavägen och vid Södra infarten. 
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Badväder 
Under sommaren har det varit härligt badväder och flottarna varit väl utnyttjade.  
Bryggorna har klarat sig bra. Flottarna blev något skadade. 
En badhytt måste ersättas. På förslag från Lars Östholm kontaktades Vikenskolan. Elever 
kommer att bygga en ny badhytt efter de ritningar som användes vid tidigare byggnation. VKB 
står för materialkostnaden, samtidigt får eleverna ekonomisk hjälp till sin kommande skolresa. 
 

  
§ 8. Av enskild medlem väckt fråga. 
       Inga motioner hade kommit in för behandling. 
 
§ 9. Av styrelsen till stämman hänskjuten fråga. 
       Ingen av styrelsen till stämman hänskjuten fråga förelåg. 
 
§ 10. Övriga frågor och information 
 
 

Möte med Peter Kovacs 
Tuve Nilsson, Sven-Åke Hansson och Gunnar Östin har träffat Peter Kovacs där bl.a 
nedanstående frågor behandlades 
 
- Gamla 111.an 

Gamla 111:an genom Viken skall föras över till kommunen.  
Enligt Peter Kovacs är ett avtal nära förestående: Två nya rondeller skall byggas, en vid 
trafikljusen och en vid Karlsfältsvägen. Dessutom har en miljon avsatts till utsmyckning av 
rondellen söder om Viken.     

 
- Buss 219 

Man skall igen försöka att få ett avtal om att buss 219 skall gå fram till Karlsfältsvägen och 
vända. Förslag att skrivelse härom skickas till Region Skåne, Kommunen och 
Trafiksäkerhetsverket. 
 
- Servicecenter 

Planer finns på att bygga ett servicecenter vid nuvarande Statoilmacken, som då läggs ner om 3-4 
år. Samma företag som ämnar bygga servicecentret har även köpt in marken söder om 
Karlfältsvägen för byggnation. 
 
- Aktuellt projekt:  
Ytterligare nybyggnad på gång vid Vikens Ry. 
 
Kommunen har köpt in mark öster om Vikvalla för ungdomsverksamhet. 
 
- Vikenskolan 

Vikenskolan räcker ej till utan måste åter byggas ut. 
 
- Presentation för nyinflyttade  
Peter Kovac´s skall titta över hur många som flyttat in till Viken. Ide´ finns om att samla alla nya 
Vikenbor på Hemgården en gång per år, där kommunen och samtliga föreningar i byn skall 
presentera sig. 
 
 
 



- Hamnfrågan 

Jörn Pedersens förslag till förändring av Hamnen har ännu inte behandlats av planavdelningen 
pga tidsbrist. Peter Kovacs stöter på. 
 
- Förlängning av gångväg 

Gång och cykelväg mellan havet och golfbanan är beslutad. Vägen skall sammanföra vägen över 
heden i Viken med vägen vid Lerberget 

 
Byaluren 
Kjell Cronert informerade om nya Byaluren som kommer ut i slutet av oktober. Tidningen 
kommer att innehålla många intressanta artiklar. Avtalsformulär för nya elavtalet 
kommer att biläggas Byaluren. Avtalskunder betalar föreningsavgiften till VKB för alla tre år 
som elavtalet löper. 
Reflex kommer att läggas in i tidningen. Kommunen och VKB delar på kostnaden för reflexen. 
Information om julens arrangemang i kyrkan kommer också att finnas med i tidningen. 
 
Vädjan från brandförsvaret  
Vid utryckning till Mäster Lots gränd kom inte brandbilarna fram pga parkerade bilar. 
Tänk på att det alltid måste finnas utrymme på gatorna i byn för utryckningsfordon. 
 
Gångväg till Vikens Ry 

Gångväg saknas fram till Vikens Ry och det påpekades att många får gå längs Karlfältsvägen där 
trottoar saknas. 
  
Vägen på Heden söder om hamnen. 

Önskemål finns om upprustning av denna väg. 
Tuve N. tar upp frågan med Lennart Andersson. 
 
Foton från Viken. 

Ett stort fotomaterial över Viken finns på olika håll i byn. Det vore värdefullt att kunna samla allt 
i ett museum. Förslag Gamla Byskolan eller alternativt Ladorna vid hamnen.  
  
Informationskyltar 

Hänvisningsskyltar i form av ett stort I kommer att visa vägen mot Vikenkartan vid infarten 
söderifrån och vid Prästavägen 
Önskemål om skyltning vid väg 111 för att få folk att åka in mot Viken. Gemensam ansökan 
skickades in från 10 företagare via företagarföreningen och VKB. Skyltning utöver ovanstående 
är företagareföreningens ansvar. 
  
Hemgården 

Fråga om Hemgården: Hemgårdsföreningen vill driva Hemgården som den drivs idag. 
Utredning ang. Hemgårdens ägareförhållanden gjordes av Stig Nilsson och Magnus Ramberg. 
Det gick inte att få full klarhet och därför avråddes VKB av revisorn att engagera sig 
ekonomiskt. 

 
Gul lokalbuss 

Fråga varför den lilla gula bussen enbart går till Lerberget och inte till Viken. Tuve Nilsson för 
frågan vidare. 
 
 
 
  



§11. Höststämman avslutas 
Ordförande tackade samtliga deltagare för engagerat deltagande och förklarade höstmötet 
avslutat, och meddelade samtidigt att nästkommande årsmöte kommer att hållas tisdagen den  
8 mars 2011 på Hemgården. 
 
 
 
 
           
 

Marianne Nilsson   Tuve Nilsson 
Sekreterare    Ordförande 
 
 
 
 
 
 
Bertil Lindfors   Gunnar Östin 
Justeringsman   Justeringsman 
            


