
Protokoll rört vid extra styrelsemöte i
Vikens Kultur- och Byarörening
måndagen den 28 april 2008 kl 17.00
i Östra Magasinet

VIKENS KULTUR-och
BYAFÖRENING

Närvarande:
Märta Braun, Kjell Cronert, Birgitta Eklöf, Stig Ewaldson,
Anita Lindfors, Marianne Nilsson, Tuve Nilsson, Lars Östholm.

Ej närvarande:
Bengt Brenå, Sven-Åke Hansson (meddelat sin ståndpunkt per e-mail), Mats Svensson (meddelat
per telefon till sekreteraren sina önskemål)

Dagordning:

§31 Mötets öppnande

Ordförande hälsade styrelsemedlemmarna välkomna till detta extra styrelsemöte samt
förklarade mötet öppnat.

§32 Genomgång och val av konstverk.

Bakgrund
Tre konstnärer har varit inbjudna att lämna förslag för utsmyckning i Viken enligt testamentet
efter Malte och Niels Kock

De konstnärer som bjudits in att ge förslag på utsmyckning var Jonas Högström, Thomas
Nordbäck och Lone Larsen.

Det valda konstverket kommer att placeras i Vikens hamn.

Val av konstverk

Det extra styrelsemötet var utlyst framförallt för att bedöma och besluta om vilket av de
lämnade konstförslagen som skulle väljas.

Thomas Nordbäcks verk" kustnära" innehöll sittbänkar, stenpelare i centrum samt
vattenspel och ett flaggspel bredvid.

Lone Larsen hade utfört en kompassblomma i brons med förgylld blomma i centrum.

Jonas Högströms konstverk bestod aven skulpturgrupp med fiskegubbe, bonde på bänk samt
en flicka som studerar fyrskeppet Svinbådan-allt utfört i brons.

Konstverken var utställda i Östra Magasinet söndagen den 13 april kl. 11-17 där allmänheten
hade möjlighet att studera konstverken samt lämna synpunkter om vilket konstverk som var
mest passande i Vikens hamn enligt donatorernas önskemål.



Cirka 300 personer besökte Östra Magasinet under söndagen och 160 personer lämnade
kommentarer.

Stig Ewaldson hade gjort en summering av de inkomna kommentarerna och synpunkterna. En
förkrossande majoritet (125 undertecknade samt några anonyma) förordade Högströms grupp.

En av kommentarerna uttryckte önskemål att om möjligt låta gubbarna efterlikna bröderna
Kocks ansikten.

Beslut: Styrelsen beslutade att stödja Jonas Högströms förslag.

En landskaps arkitekt skall bjudas in för att tillsammans med Jonas Högström
diskutera omgivningen runt konstverket som skall utgöra en rekreationsplats.

§ 33 Flytt av Skulpturen Fiskaf"ångetvid hamnen.

Skulpturen Fiskafänget utförd av Aron Sandberg och placerad vid gräsmattan i hamnen
skänktes till VKB när Nils Peter Torstensson satt i styrelsen.

Beslut: Styrelsen beslutade att Fiskafänget flyttas och placeras framför Sjöfartsmuseet mellan
de båda ankarna. På platsen står idag en alm, som måste tas bort då trädet är sjukt.

(Per telefon meddelade Mats Svensson att Sjöfartsmuseet även hade önskemål om plantering
av ett nytt träd)

§34 Ungdomskommitten

Tuve N. undrade om någon aktivitet försiggick i ungdomskommitten. Lars Östholm
informerade om att han erhållit en förslagsdossier av Gunilla Elversson, men att han ännu ej
gått igenom materialet.

§35 Avslutning

Ordförande tackade deltagarna och förklarade mötet avslutat.
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Marianne Nilsson
Sekreterare
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Tuve Nilsson
Ordförande


