
  
Protokoll fört vid årsmöte i 
Vikens Kultur- och Byaförening 
torsdagen den 11 mars 2010  
på Vikens Hemgård 
 

 
Framtida bebyggelse i Viken 
 
Kommunalråd Peter Kovacs och planchef Mila Sladic  hade bjudits in till VKBs årsmöte 
För att informera om framtida bebyggelse i Viken.    
Ett sammandrag av informationen medföljer årsmötets protokoll. 
Peter Kovacs 
Peter K inledde med att tala om Vikens attraktion, många vill bosätta sig här. 
Bra kommunikationer finns. Utbyggnaden av byn blir lite lugnare i framtiden, men fortsätter. 
 
Gamla väg 111  vill man göra om till bygata. Förhandlingar pågår med vägverket sedan 2 år 
tillbaka, kanske klart i år. Kostnaden för ändring av vägen till en gemytlig bygata beräknas till 
15-18 miljoner, vilket kommunen kräver skall betalas av vägverket. Skicket på ledningar är 
okänt, man vill bygga en rondell vid fortet och smalna av vägen för att få bort trafiken genom 
byn. Området runt vägen måste finnas kvar då man har en framtidsvision om tåg, som 
kostnads beräknats till 1 miljard SEK. 
Mila Sladic 
Område för verksamhet 
Ont om tomter för småföretagare, nytt område för verksamhet planeras vid Apelvägen. 
Potatisåkern 
Potatisåkern kan växa till en centrumfunktion mellan gamla och nya 111.an. 
En ny livsmedelshall, ev.apotek, bank, tandläkare, läkare etc samt bostäder 
Skåne development, ägare till marken, har tagit fram två förslag.  
Av de förslag som tagits fram kommer en variation av Lene Tranbergs förslag att 
offentliggöras 29/3 enligt Thomas Ek som representerade markägarna. Förslagen skall 
omarbetas för bättre anpassning till Vikens karaktär. Höjden på husen är ej beslutad, men 
enligt Thomas Ek får man inte ekonomi i för låga hus.   
Tidsaspekt: de första husen beräknas vara klara om tre-fyra år. 
P.K. 
Planer för ombyggnad av Vikens hamn är ej prioriterat. Planen lagd på is – kräver utredning. 
Vikens Ry 
Kristian Witt har en idé om att bygga ett 40-tal enplans markbostäder vid Vikens Ry i form av 
atrium hus. 
 
Peter Kovacs har även önskemål om ökat trygghetsboende i Viken. 
 
Kommentarer/frågor: 
B. Linfors: Viktigt att behålla karaktären på våra byar. 
 
S. Lundberg: Cykelbanorna för smala på 111:an norrut. Bör breddas vid en väg ombyggnad  
Höganäs hems förslag om hög hus vid UP-hallen. PK Finns inget förslag om detta. 
G. Gynzell. Buss förbindelserna med 219?   
Svar: P. K. 219 kommer inte att ändra sina turer med att åka via Viken. 



 
ÅRSMÖTESFÖRHANDLINGAR 
 
 
1 Årsmötets öppnande och godkännande av dagordning 
   Ordförande Tuve Nilsson hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 
   Dagordningen godkändes. 
 
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
    Tuve Nilsson valdes till årsmötets ordförande och Marianne Nilsson till sekreterare. 
 
3. Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst 
    Inbjudningar till årsmötet har funnits uppsatta på ett antal olika ställen i Viken samt 

 annonserats i Helsingborgs Dagblad under Föreningskontakten den 14 februari samt  
 6 och 7 mars. Mötesdeltagarna ansåg att årsmötet var utlyst enligt stadgarna. 

 
4. Fråga om röstlängd på årsmötet 
    Inga fråga till röstning varför frågan om röstlängd ej var aktuell. 
 
5. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera årsmötets protokoll och tillika  
    vara rösträknare vid ev. votering 
    Britt Thulin och Sven Lundberg 
    valdes att jämte ordförande justera årsmötets protokoll 
 
6. Föredragning av styrelsens årsberättelse för 2009 samt ekonomisk rapport. 

Eftersom årsberättelsen fanns tillgänglig för årsmötesdeltagarna    
beslutades att årsberättelsen ej behövde läsas upp. 
VKBs ekonomiska rapport för 2009 föredrogs av Birgitta Eklöf. Rapporten fanns även 
tillgänglig för mötesdeltagarna och föranledde ingen diskussion. 

 
Både verksamhetsberättelsen och den ekonomiska rapporten godkändes av årsmötet och     
lades till handlingarna. 

 
7.Föredragning av Stiftelsen Sophiamöllans, Stiftelsen Skeppargårdens och 
   Sjöfartsmuséets årsberättelser 

Stiftelsen Sophiamöllans årsberättelse föredrogs av vice ordförande Robert Johansson. 
Stiftelsen Skeppargårdens årsberättelse föredrogs av ordförande Märta Braun och 
årsberättelsen för Vikens Sjöfarts museum föredrogs av ordförande Mats Svensson. 

 
8. Föredragning av revisorernas berättelser. 
    Ordförande Tuve Nilsson föredrog revisorernas berättelser gällande såväl VKB som de 
    två stiftelserna, Sophiamöllan och Skeppargården samt Vikens Sjöfartsmuseum.   
 
9. Fastställande av resultat och balansräkningar samt verksamhetsberättelse för 2009. 
    VKBs resultat-och balansräkning samt verksamhetsberättelsen för 2009 fastställdes och 
    lades till handlingarna. 
 

10. Beslut om ansvarsfrihet för VKBs styrelse och styrelserna för Sophiamöllan, 
   Skeppargården och Sjöfartsmuséet för den tid som revisionen omfattar. 

Samtliga styrelser beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009. 
 

 



 
11. Fastställande av budget för 2010 

VKBs kassör Birgitta Eklöf presenterade budgeten för 2010 samt lämnade några 
kommentarer. 

• Medlemsantalet i VKB ökar ej trots nyinflyttning i byn och att Byaluren delas ut till 
alla hushåll. 

• Det är viktigt att alla skriver namn och adress på inbetalningskorten. 
• Kockska donationen. I november 2009  placerades hälften av Kockska pengarna i en 

fond med få aktier och mest räntepapper. En bedömning är att avkastningen blir ca 
5%. 

• Alla gamla donationer har bokats bort, eftersom inga pengar finns kvar. Namnen på 
donatorerna finns dock kvar. 

• Under budgetens övriga kostnader nämndes några av utgiftsposterna: Pengar till 
Paul Jönska gårdens avlopp, Lisas brygga behöver nytt räcke, kostnad för 
upptagning och iläggning av stenbryggans trappa samt underhåll av badhytterna. 

   
   VKBs budget för 2010  godkändes och fastställdes enligt förslag. 

 
12. Fastställande av årsavgift 

Ordförande föreslog oförändrad årsavgift, 200 kr per hushåll. Årsmötet beslutade enligt 
detta förslag. Inbetalningskort kommer att läggas med Byaluren som kommer ut i maj 
månad. Önskemål om snabb betalning är önskvärt med tanke på elavtalet.  
 

13. Fastställande av kostnadsersättning till styrelseledamöter 
   Samma kostnadsersättning som tidigare fastställdes av mötet, 1000 kr till ordförande samt 
   500 kr vardera till vice ordförande, sekreterare, kassör, och redaktör för Byaluren. 
 

14.Val av styrelseledamöter och revisorer 
   Nuvarande styrelse: 
   Tuve Nilsson ordförande  vald till 2009 
   Kjell Cronert ordinarie ledamot vald till 2010 
   Birgitta Eklöf ordinarie ledamot vald till 2010 
   Sven-Åke Hansson ordinarie ledamot vald till 2011 
   Anita Lindfors ordinarie ledamot vald till 2010 
   Marianne Nilsson ordinarie ledamot vald till 2011 
   Stig Ewaldson suppleant  vald till 2011 
   Lars Östholm suppleant  vald till 2010 
 
  Ingen avsägelse förelåg 
 
  Valberedningens förslag till ny styrelse: 
   Tuve Nilsson ordförande  omval på 1 år 
   Sven-Åke Hansson ordinarie ledamot vald till 2011 
   Marianne Nilsson ordinarie ledamot vald till 2011 
   Stig Ewaldson suppleant  vald till 2011 
   Kjell Cronert ordinarie ledamot omval på 2 år till 2012 
   Birgitta Eklöf ordinarie ledamot omval på 2 år till 2012 
   Anita Lindfors ordinarie ledamot omval på 2 år till 2012 
   Lars Östholm suppleant  omval på 2 år till 2012 
    
 
   Samtliga förslag godkändes och de föreslagna valdes. 



 
 
Revisorer 
Till revisorer på 1 år valdes: 
Willard Möller (omval),  
Margareta Madlung (omval),  
Göran Engfors suppleant (omval). 

  
  Avsägelser 

Skeppargården 
  Stiftelsen Skeppargårdens ordförande Märta Braun avgick som ordförande för 
  Skeppargården och tackade för de gångna åren. 
 VKBs ordförande Tuve Nilsson avtackade Märta Braun för väl utfört arbete och gott 
samarbete samt överräckte en gåva. 

 
Till ny ordförande för Stiftelsen Skeppargården föreslogs Ann-Britt Strufve, som godkändes 
och valdes av årsmötet. 

  
15. Val av valberedning 
      Jan Witt, sammankallande (omval),  

Irene Jacobsson(omval),  
Ingela Rasmusson (omval), 

       
16. Av styrelsen till årsmötet hänskjuten fråga  

Inga frågor till årsmötet fanns under denna punkt.  
 

17. Av enskild medlem väckt fråga. 
Ingen fråga hade inkommit.  

 
18. Övriga orienteringar om frågor varvid årsmötet icke äger fatta beslut 

 
Ordförande Tuve Nilsson informerade mötet om en del av VKBs arbete under året.:  
 

1. Ett flertal möten har hållits med Peter Kovacs, där olika frågor varit uppe till diskussion. 
 Nämnas kan: 

• Gamla väg 111 inklusive busshållplatser. Som även nämndes under P. 
Kovacs information, finns det en förhoppning om att gamla väg 111 
kan tas över av kommunen från vägverket under år 2010. 

• Skyltning från nya väg 111an in till Vikens affärer och företagare. 
Ansökan har lämnats in till vägverket. 

• Kommunens intentioner angående ny bebyggelse för seniorer. Det skall 
finnas möjlighet att kunna bo kvar i byn när man blir äldre och vill sälja 
sitt hus. VKB har framfört önskemål om att slippa höghus i byn. 

2. Elavtalet  
 Snittpris på VKBs elavtal under 2009 var 44.7 öre/kwh. Skatter, avgifter och nätavgift  

Uppgick till 1.25 SEK. Februari 2010 var den den dyraste månaden hittills, 61.7 öre/kvh 
plus avgifter. 
 
Nuvarande avtal går ut 2010 12 31. Förhandlingar om en ny 3 års period kommer att tas 
före semesterperioden. Avtalet gäller enbart VKBs medlemmar. Tyvärr är 
betalningsdisciplinen dålig hos många medlemmar. Styrelsen måste brevledes varje år 



påminna mellan 200-300  hushåll i Viken att betala årsavgiften. Detta är både 
tidskrävande och kostsamt. 
För att komma ifrån detta kommer medlemmarna att avkrävas medlemsavgiften för hela 
tre års perioden när nästa avtal tecknas. 

 
3. Festkommittén 

Festkommittén arbetar med förberedelser för våra festdagar, 30 april, 6 juni och 
Vikenfesten den 7 augusti. 
Alla förberedelser är klara för Valborgsmässoafton och Nationaldagen. 
Närmare information erhålles i nästa nummer av Byaluren. 
 

4.      Kassören har noterat att vårt register över gamla medlemmar rymmer fler namn än de 
som betalar årsavgiften. Vädjan till alla att propagera för medlemskap bland alla ni 
känner. 

 
5. Ett förslag har inkommit från en medlem att VKB skulle dela ut reflexer, eftersom 

byborna är dåliga på att själva ordna detta. Det har diskuterats att ev. kunna genomföra 
ett utskick med Byaluren i höst. 

 
19. Årsmötet avslutas 

 
Ordförande tackade styrelsen för ett gott arbete under verksamhetsåret. Ordförande tackade 
också årsmötesdeltagarna för deras engagemang och synpunkter under kvällens diskussioner 
och förklarade årsmötet avslutat. 

 
 
 
 
 
 
Marianne Nilsson    
Sekreterare 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Tuve Nilsson     Britt Thulin                 Sven Lundberg 
Ordförande 
 
 
 
Bilagor: 

1. VKBs ekonomiska redovisning för år 2009 
2. VKBs revisionsberättelse 
3. VKBs förslag till budget för år 2010 
4. VKBs verksamhetsberättelse för år 2009 
5. Stiftelsen Sophiamöllans årsredovisning för år 2009 inkl. bokslut 
6. Stiftelsen Skeppargårdens årsredovisning för år 2009 inkl. bokslut 
7. Sjöfartsmuséets årsredovisning för år 2009 inkl. bokslut 
8. Valberedningens förslag 


