
 

 

   Protokoll fört vid styrelsemöte i 
   Vikens Kultur- och Byaförening 
    tisdagen den 10 februari 2009 kl 19 
    i Östra Magasinet 
  
 
 

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

 
  

§ 63  Rapporter 
 

a) Stiftelsen Sophiamöllan 
 
Sophiamöllan ligger fortfarande i vintervila. Julgranar är bortfraktade.  

 
b) Sjöfartsmuséet 

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

hitta läckan. 
 
Den donerade tavlan som köpts in hos Bukowskis som sades föreställa Månsken, ett motiv från 
Viken. av konstnären Enfried Wahlqvist 1814 -1895 visade sig vara ett motiv från 
Helsingborgs hamn.  
  
c) Stiftelsen Skeppargården 
 
Även Skeppargården ligger i ”vintervila”  
Styrelsemöte har hållits och det blir ingen förändring av styrelsen nästkommande år. 
Stiftelsen Skeppargården fick inbjudan till Kultur Skåne den 19 november på Dunkers 
Kulturhus. 
Tre medlemmar var närvarande där bl.a Mats Svegfors talade. 



  
 

d) Från kassören 
Rapport under årsmöte  
 

e)   Inkomna skrivelser 
 
        Klass 9A på Vikenskolan 

        Klass9A hade inkommit med förfrågan om bidrag på 10 000 kr till skolresa till Auschwitz. 
 
       Beslut 1 
       Styrelsen beslutade att avslå förfrågan. 
 
       Tackbrev 

       Tackbrev har inkommit från Stig Ewaldson avseende bidrag till boken Vikens äldre historia 
 
        Simskola 1947 -48 

Ett trevligt brev har inkommit från Lars Rosling i Uppsala där han berättar om simskolan i  
Vikens hamn 1947 -48. Två kort var också med i brevet. Brev berättelse och kort överlämnades 
till Kjell Cronert. 
 
Beträffande Bröderna Kocks grav. 

  
         Avtalet gäller till 2022.  
         I avtalet ingår utsmyckning, som VKB anser bör utökas. 
   
         Beslut 2 
         Byaföreningen har beslutat om ett femårigt extra avtal för ytterligare utsmyckning med en 
         kostnad på 340 kr/år. 

 
          Skateboardbana. 

          Marie Tidedahl och Maj-Lis  har hittat en plats inom skolans område för en skateboard bana. 
 
          Beslut 3 
          Byaföreningen bistår med materialkostnad när byggandet kommer igång. 
 
         Nattvandrarna 

         Marie Tidedahl har inkommit med en förfrågan om bidrag till två cyklar till nattvandrarna. 
Nattvandrarna besöker hela byn under fredag och lördagskvällar. Allt sker på helt på ideell  
basis. 

         Kyrkan bjuder nattvandrarna på kaffe och bröd. 
 
         Beslut 4 
         Byaföreningen  stödjer och bistår nattvandrarna med två stycken cyklar. 
 

 
§ 64  Badhytter/Badbryggor 
  

Slutbesiktning av stenbryggan kommer att ske 31 maj 2009. 
Kjell Cronert har lånat fotomaterial i  form av en CD- skiva som Göran tog under 
byggnationen av stenbryggan. 
 



Trappan till stenbryggan ligger i hamnen över vintern. 
Anders Svensson kommer att hjälpa till med isättningen av stegen till Lisas brygga 
Göran Hallin håller på ta fram offert för reparation av en badhytt.  
 
Flottarna 
Flottarna skadades svårt under stormarna som meddelades i föregående protokoll. 
Frågan om att eventuellt införskaffa en plastflotte som flyter ovanpå vågorna och klarar 
stormarna bättre har åter aktualiserats. 
En av de gamla flottarna går att använda. 
Lars Östholm tar in nya offerter som presenteras vid årsmötet. 

 
§ 65  Byaluren/Hemsidan 
 

        Byaluren 

 Kjell presenterade artiklar ur nya numret.  
 Material som önskas till nästa nummer måste vara redaktionen tillhanda senast 10 mars.   

       Inbetalningskort kommer att läggas in i tidningen. Birgitta beställer nya inbetalningskort. 
       Nästa nummer utkommer i maj 2009. 
 
        Hemsidan. 
       Paula Sallmén kvarstår som ansvarig Web master för hemsidan.                                                      
 
§ 66  Kulturkommittén 
           

      Jonas Högströms konstverk 

skall placeras vid gaveln på Bengt Johansson röda lada. 
Stig skickade in en skiss i november till Magnus Swedberg. Ansvaret ligger numera hos 
Margareta Enkvist tillf. Chef på tekniska förvaltningen. Kommunen ställer sig villiga med 
praktisk hjälp. Stig har ännu ej erhållit besked om kostnad. 
Tidsplanen håller ännu, invigningen planeras  till 6 juni. 
 

          Vikenkartan 

          Provtryck på nya Vikenkartan har utförts i Staffanstorp.  
          Bygglov krävs för uppsättande av informationstavlorna. Peter Nyström, näringslivssekreterare 
          kommer att ansvara för detta samt återkomma till Stig och Tuve.. 
          Placeringarna, kommer att vara vid  Prästavägen, södra infarten vid Gråläge samt norr om byn 

    vid parkeringsplatsen. 
 
   § 67  VKB-arrangemang 
 

a)  VKBs årsmöte 
            Verksamhetsberättelsen presenterades av Tuve N.och signerades. 

Ekonomiska redovisningen för verksamhetsåret presenterades av Birgitta E. och godkändes 
och signerades av styrelsen. 
Förslag till budget 2009 presenterades också. 
1300 medlemmar har VKB haft under 2008. 
 
 
 

  
 
 



b) Festkommittén 
 
Valborgsmässofirande 
Festkommittén har beslutat att inte ha något festtält till Valborgsmässofirandet. 
Sedvanligt firande med brasa, tal och sång, kommer dock som vanligt att genomföras. 
  
Valborg/Nationaldagen 
Talare till Valborg ej klart, men kandidat finns. Nationaldagens talare är klar.   
 
Förlustgaranti  
Festkommittén önskar förlustgaranti på 25 000 från VKB. 
 
Beslut 5 
VKB ställer upp med förlustgaranti på 25000 kr 
 
  

  
     § 68  Övriga frågor 
 
    

           Ombyggnad av Dammplatsen 

          Skrivelse har inkommit från Styrelsen för Vikens Hemgård beträffande ombyggnad av 
          Dammplatsen som kommunen initierat. Karta erhölls över förändringarna vilket bl.a skulle ge   
          Fler parkeringsplatser. 
 
 
         Beslut 6 
         VKBs styrelse beslutade att godkänna ritningen för ombyggnad av Dammplatsen i 
         enlighet Vikens Hemgårds förslag. 
 
§ 69   Avslutning 
 
          Ordförande tackade de närvarande styrelseledamöterna och förklarade mötet avslutat. 
 
           Nästa styrelsemöte blir  26 mars  2009 kl 19 i Östra Magasinet. 
 
 
 
 
 
 
          Marianne Nilsson  Tuve Nilsson 
            sekreterare  ordförande 
           


