
 

 

   Protokoll fört vid styrelsemöte i 
   Vikens Kultur- och Byaförening 
    tisdagen den 4 november 2008 kl 19 
  
 
 

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

 
  

§ 53  Rapporter 
 

a) Stiftelsen Sophiamöllan 
 
Sophiamöllan ligger i vintervila. Julgranar är beställda av kommunen, en till gröna Torg och 
tre små till Möllan. Granarna kommer att sättas upp till 1:a advent. Ljusslingor är också 
beställda. 

 
b) Sjöfartsmuséet 

 
   Det rinner fortfarande in vatten i källaren någonstans på Eriksborg. Man jobbar vidare med att 

hitta läckan. 
       
Belysning håller på att installeras i de skåp som saknar detta 
        
Till Museet har en tavla donerats. Motivet föreställer Månsken, ett motiv från Viken. 
Konstnären Enfried Wahlqvist 1814 -1895  målade tavlan 1863. 
  
c) Stiftelsen Skeppargården 
 
Ingen var närvarande från Skeppargården. Kjell meddelade att fönstren var putsade och 
innanfönstren ditsatta. 



 
 

d) Från kassören 
 

300 medlemmar har inte betalat in årsavgiften. Påminnelse har skickats ut till de medlemmar 
som missat inbetalningen. 
 
1:a räkningen till Jonas Högström har betalats ut. 

 
         Kassören har önskemål om att placera om pengarna efter Malte Kock till Likviditetsfonden  
         som placerar i bl.a statliga räntepapper. 
   

Beslut 1 
Kassören har fått befogenhet av styrelsen att undersöka och placera om pengarna 
 
e) Inkomna skrivelser 

  
Tackbrev från Wikens båtsällskap 

         VKB har erhållit tackbrev från Wikens Båtsällskap gällande gåva som över räcktes i samband 
         med Båtsällskapets 45-årsjubileum 

 
Skada på alléträd 

VKB anmälde till kommunen att ett av alléträden i Vikens hamn blivit skadat under 
gokart-uppvisningen under Vikenfesten. Skrivelse har inkommit från kommunen med krav 

               på kostnat för nytt träd. Trädet kommer att bekostas av arrangören av gokart-uppvisningen. 
 

§ 54  Badhytter/Badbryggor 
  

Slutbesiktning av stenbryggan kommer att ske 31 maj 2009. 
 
Kjell lånar Göran H:s dokumentationen i form av en CD-skiva på bilder från bygget av 
stenbryggan och kontaktar G H för att dokumentera nya uppkomna skador. 

          
Flottarna 

Flottarna skadades svårt under stormarna som meddelades i föregående protokoll. 
Frågan om att eventuellt införskaffa plastflottar som flyter ovanpå vågorna och klarar 
stormarna bättre har åter aktualiserats. 
Offert togs in redan i juli 2005 från Jetfloat på en flotte 3x4 m. Offerten 
var på drygt 63 000 kronor. 

 
§ 55  Byaluren/Hemsidan 
 

        Byaluren 

        Nya numret av Byaluren delades ut till styrelsen. 
        Tidningen kommer att delas ut till Byns invånare den 7 november.   
 

Nästa nummer är redan påbörjat. Material som önskas till nästa nummer måste vara 
redaktionen tillhanda senast 10 mars. Nästa nummer utkommer i maj 2009.   

  
Hemsidan. 

Redaktionen för Byaluren kommer att ta över ansvaret för hemsidan.  
 



 
§ 56  Kulturkommittén 
           

Stig Evaldsson har inkommit med ett brev gällande önskemål om bidrag till tryckning av hans 
nya 
bok  Vikens äldre historia. 

 
Beslut 2 
VKB stödjer tryckningen med 25 000 kr. (Gyllenstiernska Krapperupstiftelsen stödjer 
tryckningen med samma belopp) 
 
 Avtal med Jonas Högström är signerat och klart. 
 onas arbete med skulpturen kommer att foto dokumenteras av Olle B.  
 
 Bamseprojektet ligger kvar hos projektgruppen  

 
   § 57  VKB-arrangemang 
 

a) Höstmötet. 
 En punkt föll bort från höstmötesprotokollet gällande uppkallande av väg 

          efter Gunnar Jarring. Ordf. håller kontakt med kommunen. 
 

b) VKB årsmöte 
         Årsmötet äger rum den 5 mars på Vikens Hemgård.   

 
Anita ordnar underhållning Marianne bokar lokal 

 
c) Festkommittén 
 
Valborgsmässofirande 
Diskuterades festligheter vid Valborgsmässofirandet. Förutom sedvanligt firande 
med brasa, tal och sång, ställer sig VKB något avvaktande till ytterligare festligheter. 
Festkommitténs ordförande kontaktar Hamnföreningens ordförande för vidare diskussioner 
 
Valborg/Nationaldagen 
Festkommittén tar gärna emot förslag på talare till Valborg och Nationaldagen 
 
Förlustgaranti  
Festkommittén önskar förlustgaranti på 25 000 från VKB och Hamnföreningen. 
 
Beslut 3 
VKB ställer upp med förlustgaranti. Festkommitténs ordförande tar upp frågan med 
Hamnföreningen. 

  
     § 58  Övriga frågor 
 

  Stadgar, Policy och ansvarsförsäkring 

  Genomgång av gamla stadgar är lämpligt att göra i samband med förändring av  
  styrelsen i Stiftelsen Sophiamöllan. 
 
    Förslag på policy kommer att arbetas fram 
   Ansvarsförsäkring kommer att diskuteras 



          
         Tröjförsäljning  

         Kan VKB sälja tröjor och kort? Willard Möller kontaktas. 
 
 
          Vikenkartan 

          Nya Vikenkartan har skickats för tryckning till Staffanstorp. 
          Bygglov krävs för uppsättande av informationstavlorna. 
 
          Byarådsmöte har hölls i Arild med Tuve och Stig som representanter från VKB. 
 
          Kockska graven 

          Avtalet gäller till 2022.  
          I avtalet ingår utsmyckning, som VKB anser bör utökas. 
 
          Beslut 4 
          Kjell har styrelsens mandat att med kyrkorådet förhandla fram ett nytt avtal för 
          uppgradering av utsmyckningen av graven. 
 

          Skateboard bana. 

          Tuve har talat med parkförvaltningen angående skateboard bana bakom  
          folktandvården i Viken. 

 Kommunen får i så fall utföra markarbetet och de ansvariga killarna har tänkt att själva bygga 
 banan och återkommer med ansökan om bidrag till material. 
  
VKBs arkiv 

 Bättre ordning i arkivet efterlyses samt inköp av kopiator papper (slut för tillfället). Marianne 
 köper papper, Tuve kollar på ny kopiator. 
 

    Beslut 5 
    Ny kopiator införskaffas. 
 
    Skadegörelse 

    På grund av problem och skadegörelse som uppkommit i Viken kommer ett stormöte att hållas 
    den 26 november på Vikenskolan för att bl.a diskutera nattvandring. 
  

 
§ 49   Avslutning 
 
          Ordförande tackade de närvarande styrelseledamöterna och förklarade mötet avslutat. 
 
           Nästa styrelsemöte blir tisdagen den 10 februari 2009 kl 19 i Östra Magasinet. 
 
 
 
 
 
 
          Marianne Nilsson  Tuve Nilsson 
            sekreterare  ordförande 
           


