
 

 

   Protokoll fört vid styrelsemöte i 
   Vikens Kultur- och Byaförening 
    tisdagen den 24 juni 2008 kl 19 
    i Östra Magasinet 
 
 

Närvarande: 
Märta Braun, Bengt Brenå (del av mötet), Kjell Cronert,  Birgitta Eklöf,  Stig Ewaldson, Sven-Åke 
Hansson,  Anita Lindfors, Marianne Nilsson, Tuve Nilsson, Mats Svensson  
Ej närvarande: 
 Lars Östholm 
 
 
§ 31  Mötets öppnande 
         Ordförande hälsade styrelsemedlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§ 32   Fastställande av dagordning 
          Den föreslagna dagordningen godkändes. 
 
§ 33   Föregående mötesprotokoll 
          godkändes.   
 
§ 34   Rapporter 

a) Stiftelsen Sophiamöllan 
Sophiamöllan maler mjöl och har möllan öppen för visning  varje lördag i juli månad.  Möllans 
dag är i år den 5 juli. 
b) Sjöfartsmuséet 
Sjöfartsmuséet firar i år 50-årsjubileum och det kommer att uppmärksammas  längre fram i år. 
Museet börjar sin sommarutställning sista lördagen i juni och har sedan öppet varje dag mellan 
kl 14–17 t o m den 17 augusti.  Specialutställningen  i sommar handlar om de tolv 
tremastskonare som byggdes i Viken av skeppsbyggmästare Janne Hagerman under åren  
1900 – 1918. 
c)  Stiftelsen Skeppargården 
Skeppargårdens deltagande i årets upplaga av Trädgårdsrundan var som vanligt mycket lyckad 
med bl a trädgårdsrosorna i full blom.  Gården hade i år anmält sig till tävlingen ”Sveriges 
vackraste park” och fick av den jury som valt ut de tio finalisterna ett uppmärksammat 
hedersomnämnande. 
d)   Från kassören 
Tyvärr har vår kassör råkat ut för ett datahaveri och vi håller tummarna för att de 900 
medlemmar som just registrerats för inbetalda medlemsavgifter finns kvar i registret!  
Sponsorerna till Vikenfesten har börjat sätta in pengar på VKBs konto.  Viktigt att notera när 
det gäller årets olika festligheter är att  
- fakturor gällande  Valborgsfirandet går till Vikens Hamnförening 
- fakturor gällande Nationaldagen och Vikenfesten går till VKB. 
d) Inkomna skrivelser 
Skrivelse har inkommit från Vikens Hemgård som ansöker om ekonomiskt bidrag till sin 
verksamhet.  Styrelsen beslöt att diskutera denna fråga med vår nye revisor Willard Möller.  
Kassören fick i uppdrag att bjuda in revisorn till VKBs nästa styrelsemöte i september. 



Fritidsledaren vid Vikenskolan, Gunilla Elversson- Winterqvist, ansöker om bidrag på 15 000 
kr till ett speciellt tjejprojekt på skolan.  Styrelsen hänsköt frågan till ordf. för vår 
ungdomskommitté, Lars Östholm, som bl a bör undersöka vad kommunens fritidsnämnd alt. 
utbildningsförvaltning ställer upp med innan VKBs styrelse tar ställning i denna fråga. 
Från kyrkoförvaltningen har styrelsen fått gravbrev för Kockska graven på Vikens gamla 
kyrkogård.  Familjen Kock erlade år 1973 kr 2 000 för att få graven skött fram t o m 2022. 
VKBs kassör deponerar gravbrevet i föreningens bankfack. 
Från paret Ljunggren vid hamnplanen i Viken har inkommit mail som säger att VKB och VHF 
kommer att göras ansvariga för ev. skador som åsamkas fam. Ljunggrens fastighet under 
Vikenfesten.  Ordförande fick i uppdrag att meddela fam. Ljunggren att VKB tagit del av deras 
mail. 
 

§ 35  Badhytter/Badbryggor 
Vid senaste kulingen lossnade en sektion på Lisas brygga.  Den skall snarast repareras.  Flotten 
vid Fritidens brygga lossnade också från sin förtöjning och spolades upp på stranden.  Johan 
Jönsson lägger den på plats igen.  Bryggans Vänner fick för någon månad sedan ja till en 
förfrågan att låna VKBs stege som ligger på stranden ovanför Lisas brygga.  Enligt hörsägen 
ska de inte använda stegen och ordförande kontaktar därför Bryggans vänner för att höra om 
detta stämmer. 
 

§ 36  Byaluren/Hemsidan 
          Kjell Cronert gjorde en preliminär sammanfattning av vad nästa nummer av Byaluren kommer  
          att innehålla.  Han sade också att redaktionens ambition är att höja intäkterna för Byaluren så 
          att den även fortsättningsvis blir självfinansierad.  I första hand kommer annonspriserna att ses  
          över. 
 
§ 37   Kulturkommittén 
          Stig Ewaldson redogjorde för det möte han och Anita Lindfors haft med Jonas Högström 
          för att diskutera de praktiska detaljerna kring utformande, finansiering etc av hans  
          skulpturgrupp till Vikens hamnplan.  Jonas kommer att lämna ett kontraktsförslag och han  
          kommer också att kontakta sin samarbetspartner på Broby granit för att de tillsammans skall  
          utforma och inkomma med ett förslag till hela skulpturplatsen med sittbänkar, stenläggning  
          etc.  Jonas börjar arbetet med ”gubbarna” i början av september och tanken är att konstverket  
          skall invigas i samband med nationaldagsfirandet vid hamnen nästa år. 
           Stig E informerade också om ett av våra ”långbänksärenden”,  kommunens uppsättning av  
           kartor vid Vikens infarter.  Frågan har bytt handläggare på kommunen och hanteras nu av  
           Heidi Pålsson på turistbyrån.  VKB väntar på att få korrekturläsa den översättning till  
           engelska av informationstexten på kartan som gjorts av kommunen. 
           Ett annat långbänksärende är Bamserutschbanorna.  Ordförande skall aktualisera frågan hos 
           Majvor Andreasson som lovat skynda på ärendet. 
 
§ 38    VKB-arrangemang 
            a)  Vikenfesten 
           Festgeneralen Sven-Åke Hansson redogjorde för festdagens aktiviteter.  En nyhet för året är 
           att ett 15-tal av de trettio kvinnliga företagare som finns i Viken kommer att visa upp sig i ett 
           eget tält.  Festkommittén har tagit ett policybeslut som innebär att ingen konkurrerande 
           verksamhet till Hamnkrogen  kommer att tillåtas under festdagen med undantag för Per i  
           Vikens korvstånd som funnits med på marknaden under många år.  En annan policy som  
           gäller för marknaden på förmiddagen och även för festen i övrigt är att företag/försäljare 
           från Viken (på marknaden även Kullabygden) äger företräde.  Sven-Åke meddelade också 
           att alla tillstånd är klara.  Tyvärr måste en del inplanerade aktiviteter utgå p gr a försäkrings- 
           frågan.  Sex Vikenvärdar kommer att finnas under festdagen (två från varje förening)  och de  



           är alla klädda i gula tröjor och jackor. 
           Styrelsen diskuterade VKBs eget stånd.  Vilket syfte har vi med det nu när vi inte längre har  
           något att sälja?  Kanske ett informationsstånd om VKB, bemannat av kunniga  
          styrelsemedlemmar som kan diskutera olika frågor med intresserade medlemmar?  Stig och 
          Anita funderar över denna fråga. 
 

b) VKBs höststämma 
Höststämman äger rum den 2 oktober på Vikens Hemgård.  Sekreteraren ansvarar som 
vanligt för bokning av lokal samt förtäring.  Ordförande bad styrelsen fundera över 
lämplig underhållning på stämman. 

        
§ 39   Övriga frågor 
          Flaggstången mitt på hamnplanen i Viken, som sattes upp på 60-talet av VKB, saknar den 
          gula knoppen längst upp.  Ordförande har varit i kontakt med flaggstångsrenoverare 
          Imre Szokolay  som beräknar att det kommer att kosta 3 – 4 000 kr att få flaggstången  
          komplett igen.  Styrelsen gav ordförande mandat att beställa detta renoveringsarbete. 
          Vikenfilmen har lånats ut till Oltins stiftelse som planerar att göra en modernare kopia av  
          filmen. 
          Stig Ewaldson har skrivit en bok om Vikens äldre historia (sträcker sig fram till 1800) med  
          titeln ”Historiska glimtar från en fiskeby i Kullabygden”.  Boken kostar 135 000 kr att trycka 
          och Stig undrar om VKB kan ge ett bidrag till tryckningskostnaden.  Krapperupsstiftelsen har 
          redan beviljat ett bidrag på 25 000 kr.  Styrelsen tar ställning till denna förfrågan vid ett 
          senare möte då Stig själv inte närvarar. 
 
§ 40   Avslutning 
          Ordförande tackade de närvarande styrelseledamöterna och förklarade mötet avslutat. 
 
           Nästa styrelsemöte blir tisdagen den 9 september kl 19 på Östra Magasinet. 
 
 
 
           Anita Lindfors  Tuve Nilsson 
           v sekreterare  ordförande 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   


