
 

 

   Protokoll fört vid styrelsemöte i 
   Vikens Kultur- och Byaförening 
    tisdagen den 9 september 2008 kl 19 
    i Östra Magasinet 
 
 

 
 
Närvarande: 
Birgitta Eklöf, Stig Ewaldson, Sven-Åke Hansson, Anita Lindfors, Marianne Nilsson, Tuve Nilsson, 
Mats Svensson, Lars Östholm  
Revisor Willard Möller (delvis) 
 
Ej närvarande: 
Märta Braun, Bengt Brenå, Kjell Cronert,   
 
 
§ 40  Mötets öppnande 
         Ordförande hälsade styrelsemedlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§ 41   Fastställande av dagordning 
          Den föreslagna dagordningen godkändes. Förutom att vi startade med frågor till  
          vår nya revisor Willard Möller.  
 
§ 42   Föregående mötesprotokoll 

          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. 

 
         Efter diskussion med styrelsen och Willard Möller bör inte pengarna i dagsläget beviljas till  
         Hemgårdens verksamhet. 
 
 
§ 48 del av. Övriga frågor 
 

Willard Möller har fått testamentet efter bröderna Kock. Vid beslut som gäller pengar 
från donationen gällande förskönande åtgärder för byn, kommer Willard Möller att bli 
rådfrågad 

 
Projekt just nu är nedanstående: 
 

• Det stora projektet Johan Högströms skulpturer samt arrangemang runt om detta 
konstverk. 

 
• Medel till Vikhagaparkens vänner för förskönande för de gamla. 

 
• Minnesmärke över Rune Andreasson i form av Bamserutschbana. 

Tuve informerade om bakgrunden till Bamserutschbanorna 
          samt återkommer om kostnader. 



 
Tuve skall träffa Dan Andreasson och Magnus Swederberg den 16 september. 
 
Enligt Willard Möller kan Länsstyrelsen kontrollera vad som bedöms som förskönande 
för byn enligt testamentet. 
 
Styrelsen har ett ansvar inför länsstyrelsen och om man skulle gå utanför testamentes 
ram finns risk för att bli personligt ansvarig. 
 
Allmän fråga: 
 
Kan VKB sälja tröjor och kort ? Willard Möller återkommer i denna fråga 

 
§ 43   Rapporter 
 

a) Stiftelsen Sophiamöllan 
 Ingen var närvarande från Sophiamöllan 
 
b)  Sjöfartsmuséet 

 
Intäcktsmässigt har det varit det bästa året någonsin för Sjöfartsmuseet.   
9-10 tusen kronor har man fått in på bidrag från besökare. 
Muséet har haft öppet varje dag mellan kl 14 -17 under säsongen fram till 17 augusti. 
 
Fasaden på Eriksborg är omklädd. Det läcker in vatten i källaren någonstans på Eriksborg.  
Karl Gustav Stigborn och Bengt Tellström skall försöka lokalisera läckan. 
Viktigt så man kan använda källaren till förvaring av material. Värme i källaren kommer man 
att lösa. 
 
Gamla Brandstationen: Kommunen är ansvarig för underhåll av husets yttre delar. 
Sjöfartsmuséet  har önskemål om en ny ytterdörr, eftersom den gamla inte anses säker. 
Kommunen vill dock inte stå för denna kostnad. 

 
c)  Stiftelsen Skeppargården 
 
Ann-Britt Strufve representerade Skeppargården, där hon numera är involverad i arbetet. 
 
Skeppargårdens deltagande i årets upplaga av Trädgårdsrundan var som vanligt mycket lyckad. 
Många besökare hittade hit. 
Artiklar om gården inför trädgårdsrundan fanns både i HD och SvD. 
 
Våffeldagen blev lyckad trots att den startade i regn. 300 våfflor gräddades.  
Huset visades för 90 besökare. 
 
Under Vikenfesten hade man ca 60 besökare på lördagen och 17 stycken på söndagen. 
 
 
 
 
 
 
 



d) Från kassören 
 

• Pengarna efter Malte Kock finns placerade på Swedbank till god ränta.  
Man får enbart ta en begränsad risk med donerade pengar. 

 
• Offert har inkommit från Elsebeth Malmsten på 14 400 kronor angående komplettering 

och revidering  av Vikenkartan med områdena Vikens Ry II, Stubbarp 32:3/33:3, 
Stubbarp 39:2(Pervans Nybygge) i priset ingår revidering, komplettering samt bränning 
av ny CD. 

 
Beslut 1. 
Styrelsen godkänner offerten. 

  
  Kartorna skall placeras ut på tre ställen. 

Projektet är delegerat till Heidi Paulsson.  
När kartorna skulle sättas upp, visade det sig att bygglov krävs för uppsättning av 
kartorna, därför fanns tid för revidering. 
 

• Kassören har tillsammans med festkommittensordförande Sven-Åke Hansson  granskat 
det ekonomiska utfallet efter Vikenfesten den 2 aug och funnit att det blev ett minimalt 
överskott. 

 
• Likviditeten är god 75 000 kronor finns i dag på det konto vi använder.  

 
• Pluskonto på Nordea används av en del medlemmar, ca 25 stycken. Tung hantering 

men det beslutades att vi har kvar kontot. Idag finns 17 000 kr på kontot. 
 

• Anita har köpt in frimärken som hon och Sven-Åke delar för att ha till utskick. 
  

 
           

e) Inkomna skrivelser 
 

Fritidsledaren vid Vikenskolan, Gunilla Elversson- Winterqvist, ansöker om bidrag på 15 000 
kr till ett speciellt tjejprojekt på skolan. Lars Östholm ordförande för ungdomskommittéen 
informerade om projektet. Pengarna skall användas till möbler och pysselhörna för flickor i 
årskurs 6 -9. Detta är inte riktigt vår huvuduppgift. 
 
Beslut 2  
VKB beslutade att inte gå in i projektet utan ytterligare finansiär. S-Å och Lars Östholm 
undersöker om kommunens fritidsnämnd alt. utbildningsförvaltningen kan ställa upp med 
halva summan. 
 
En fråga har inkommit från en Tom Nielsen som jobbar med ett projekt åt Höganäs kommun 
om var eventuellt förorenad mark kan finnas inom kommunen. VKB känner inte till någon 
sådan dold förorening i marken i byn.   
 

§ 44  Badhytter/Badbryggor 
  

 Lisas brygga har tappat två sektioner av räcket, annars har allt klarat sig bra.   
 
Anders Svensson hjälper Göran Hallin att ta upp trapporna. 



 
Slutbesiktning av stenbryggan kommer att ske i maj 2009. 
 
 
 
Flottarna 

Flottarna flöt upp på land vid stormarna. 
Den ena flottens flytelement skadades svårt. På den andra skadades trappan. 
Offert har inkommit från Anders Svensson på 12 000 kr för reparationer. 
Trappan på flotten placerad vid fritidens brygga måste riktas.  
Eventuellt kan flotten vid Grähsa brygga tas in vid stormar i framtiden. Styrelsen beslöt att inte 
lägga ut någon flotte vid Fritidens brygga , utan lägga flotten ”Alexandra” vid Grähsa brygga 
och ha den andra som reserv. 
 
Lars Östholm rekommenderade att vi går över till plastflotte vid Fritidens brygga, sådana finns 
vid flera stränder runt Bjäre halvön. Lars visade en broschyr. Dessa står mot de kraftiga 
vindarna då dessa flottar flyter på vågorna. 
Lars fick i uppgift att kolla priset på flotten samt begära in offert. 
 

§ 45  Byaluren/Hemsidan 
 
         Byaluren 

Kjell Cronert var ej närvarande, men har meddelat per mail till sekreteraren att uppdaterat  
material av Byaluren har lämnats över till Tuve. Tidningen kommer ut den 7 november.   

  
Hemsidan. 
Hemsidan bör knytas närmare styrelsen. Den bör ligga under redaktionen för Byaluren. 
 

 
§ 46   Kulturkommittén 
 

Stig Ewaldson meddelade att Linné skylten kommit på plats. Stig hade skickat förslag på hur 
texten skulle utformas till Länsstyrelsen i maj. I mitten av augusti kom den nya skylten upp. 
 
Stig informerade om möte med Jonas Högström i maj månad.   Jonas kommer att lämna ett 
förslag på avtal som kommer att signeras av Tuve Nilsson.  
Beslut 3. 
När kontraktet är klart har styrelsen beslutat att 80 000 kronor kommet att betalas u till Jonas 
Högström, vilket han haft önskemål om. 
Beslut 4 
Beslut togs att hela konstverket inklusive bänkar och pelare beställes via Jonas som kontaktar 

          sin tidigare  samarbetspartner på Broby granit för att de tillsammans skall  
          utforma 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. 
          Vi kommer att få följa arbetet under arbetets gång. Mössan på en av ”gubbarna” skall ev.  
          bytas ut. 
 
          VKB har skänkt 1000 kronor till de hemlösa till Lisa Jönssons minne. 
 
 
 



          Kommentar har inkommit angående hanteringen av Kockska graven från Asta Starck. 
 Anita pratar med Asta om hon vill ta hand om och sätta extra blommor på graven förutom det 
avtal vi har med kyrkogårdsförvaltningen alternativt kan vi be om ytterligare blommor från  

          Kyrkogårdsförvaltningen. Asta får 500 kr för ändamålet och redovisar när pengarna är slut. 
 

VKB bjuder den 23 september på tårta på Vikhaga. Ca 50 personer blir bjudna på tårtkalas 
med  musik. Anita har kontakt med Rådstugan som består av representanter för personal och 
anhöriga. 
 
 
 

 
   § 47    VKB-arrangemang 
 
            a)  Vikenfesten 

Festgeneralen Sven-Åke Hansson gick igenom budget och utfall från Vikenfesten.           
Sven-Åke önskade och beviljades ansvarsfrihet för Vikenfesten. 
VKB tackade Sven-Åke för allt arbete som han har lagt ner tillsammans med festkommittén 
och som gjorde att vi alla fick en fantastisk fest.    

             
             
 

b) VKBs höststämma 
Höststämman äger rum den 2 oktober på Vikens Hemgård. Kaffe och kaka är beställt. 
Anita Durell från Öresundskraft kommer och informerar. Sven-Åke har kontakt med 
henne. 
 
Eventuellt inkomna motioner sköts via mail. 

        
§ 48   Övriga frågor 
         
           Marianne ber om lösenordet till VKBs email och bevakar inkommande mail i framtiden 
 
           Sven-Åke Hansson representerar VKB på Wikens båtsällskaps 45-års jubileum  
           den 27 september. 
 
            Förfrågan har inkommit till Lars Östholm från Johan Eriksson angående ev. skateboard ramp  

bakom folktandvården i Viken. Tuve meddelade Lars att Johan E. kan kontakta Tuve.   
            
 
§ 49   Avslutning 
 
          Ordförande tackade de närvarande styrelseledamöterna och förklarade mötet avslutat. 
 
           Nästa styrelsemöte blir tisdagen den 4 november kl 19 i Östra Magasinet. 
 
 
 
          Marianne Nilsson  Tuve Nilsson 
            sekreterare  ordförande 
           


