
 

 

   Protokoll fört vid styrelsemöte i 
   Vikens Kultur- och Byaförening 
    torsdagen den 26 mars 2009 kl. 19 
    i Östra Magasinet 
  
 
 

 
 
Närvarande: 
Birgitta Eklöf, Sven-Åke Hansson, Stig Elversson, Stig Ewaldson, Anita Lindfors 
Marianne Nilsson, Tuve Nilsson, Ann-Britt Strufve, Mats Svensson,   
  
 
Ej närvarande: 
Märta Braun, Kjell Cronert, Stig Ewaldson, Lars Östholm 
 
Mötet startades med en presentation av Thomas Olheden, Jetfloat. 
Den flotte som är tänkt att köpa in för att placeras ut utanför Fritidens brygga. 
Flotten finns i 44 länder och har funnits på marknaden sedan 1971. 
Offert och bilder lämnades över till Tuve Nilsson. 
Flotten kommer att ligga i vattnet hela året. Johan Jönsson som kommer att ansvara för att  
frakta in flotten till hamnen för vinterförvaring skall kontaktas. 
 
 
§ 11  Mötets öppnande 
         Ordförande hälsade styrelsemedlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§ 12  Fastställande av dagordning 
          Den föreslagna dagordningen godkändes. 
 
§ 13  Föregående mötesprotokoll 
          Godkändes.   
 
§ 14  Rapporter 
 

a) Stiftelsen Sophiamöllan 
Stig Elversson önskades välkommen till som ny ordförande för Sophiamöllan. 
Man har haft tre möten under 2009 till dags dato. 
Stenfundamentet är i behov av lagning, då det läcker in vatten. Kalkning skall genomföras, 
vilket man själv kommer att utföra. 
Man skall göra en översyn av elektriciteten. El centralen behöver bytas ut. 
Systematiskt brandskydds kontroll behöver genomföras. Jordfelsbrytare saknas. 
Fasadbelysningen behöver förändras. Man behöver även belysa in och utfarten i gången. 
Man skall försköna hela fasaden. 
Den elektriska stenkvarnen har plockats ner- träkuggarna är ej längre användbara. Man har 
trämask i träet och kuggarna är slitna. 
Möllebyggaren är vidtalad, han vill ha 5000 danska kronor för nya träkuggar, 
Man kan sedan tillhandahålla mjöl utan att vingarna används.  



Åskledare saknas på vingarna. 
Placering av kopian på Möllan är ännu ej beslutad. Stig Elversson skall diskutera frågan om 
placeringen med Hans-Erik Andersson. 
 
b) Sjöfartsmuséet 
Man har haft ett protokollfört möte och ett arbetsmöte. Man håller på med vinden. Det är 
alldeles för trångt i museet. 

   Fortfarande är Eriksborg otät.En presenning har lagts ut över västra sidan. 
   Sommarens utställning kommer att handla om lotsfyrskepp och lotsverksamheten. 
 

c) Stiftelsen Skeppargården 
 
Skeppargården hade en framgångsrik julmarknad. 
Flera föreningar har visat intresse att besöka Paul Jönska gården. 
Trädgårdsrundan infaller i år 5,6 och 7 juni där Paul Jönska gården kommer att deltaga. 
Jobbarträffar har man varannan måndag. 
Våffeldagen infaller den 19 juli. 

 
d) Från kassören 

   Birgitta har beställt nya inbetalningskort som läggs in i Byaluren. 
Nästa nummer utkommer i maj 2009. 
 
Kopior på elräkningarna 2008 skall lämnas över till Birgitta Eklöf då VKB betalar 
elräkningarna i efterhand åt stiftelserna och sjöfartsmuseet. 
 
Räntorna från Kockska donationen,  

Willard Möller får gå igenom vad som står i testamentet, om räntorna kan användas i den 
operativa verksamheten. 

 
e) Inkomna skrivelser 
 

• SLUG 
         Skånes lokala utvecklingsgrupper. 
         Kallelse till årsmöte den 22 april vid Klöva Hallar Turisthotell. 

 
• Inbjudan tillinvigning av postens nya företagscenter 
 

                VKB kommer inte att deltaga. 
 
§ 15  Badhytter/Badbryggor 
  

Slutbesiktning av stenbryggan kommer att ske 31 maj 2009. 
Trappan till stenbryggan ligger i hamnen över vintern och kommer inte att sättas på plats förrän 
efter besiktningen. 
 
Anders Svensson kommer att hjälpa till med isättningen av stegen till Lisas brygga. Detta 
kommer att ske den 15 maj. 
 
Göran Hallin väntar fortfarande på offert för reparationen av en badhytt.  
 
 

  



 

         

 

          
 
§ 16  Byaluren/Hemsidan 
 
        Byaluren 

 
  Kjell var ej närvarande, men har kontroll över nästa nummer av Byaluren. 
 
  Hemsidan. 

        Protokollen från stiftelserna tas bort från hemsidan.                                                      
 
§ 17  Kulturkommittén 
           

      Jonas Högströms konstverk 

Stig och Anita skall ut och besiktiga den sista gubben innan den gjuts.  
Jonas har fått uppdraget att sätta namnsätta konstverket.  
Tidsplanen står fast. 
 

          Vikenkartan 

 

          2004 kontaktades Peter Nyström angående uppdatering av  Vikenkartan. 
           som då var placerad vid södra infarten. VKB beställde arbetet av Else Malmsten och ett  
           avtalsförslag tillställdes kommunens informationschef Cecilia Olla.  
           Förslaget godkändes i feb 2006, men blev aldrig undertecknat. 
          Ett antal personer har varit involverade från kommunen sida Heidi Paulsson, Bengt Nilsson, 
          Peter Nyström   
           
          Eftersom tiden har gått har önskemålen ökat i förhållande till det ursprungliga kontraktet 
          VKB har dock beslutat att i princip gå tillbaka till det ursprungliga avtalet. 
                  
                VKBs förslag till samarbetsavtal 
 

• VKB ställer nyupprättad karta med gaturegister, kort information om Viken med 
bildkollage till kommunens förfogande. 

• Kommunen upprättar informationstavlor på tre ställen 
  
                     Placeringarna,kommer att vara vid: 
 

- Vikens hamn i samarbete med Vikens Hamnförening, 
 
- Vid infarten till Prästavägen vid Välinge innovation, samt 

 
- Södra infarten vid informationsplatsen i Gråläge  

 
          Ordf. skall informera Peter Nyström om dagens beslut och snarast få ett kontrakt undertecknat.  
             
 
  

                        



 
    

           
 
   § 18  VKB-arrangemang 
 

a)  VKBs årsmöte 
 Protokollet påskrivet. Inga kommentarer. 
 

b) Festkommittén 
 

  Sven-Åke Hansson presenterade  arrangemangen 
            Festkommittén är helt klar med samtliga arrangemang.  

   Man har fått ihop budgeten, tidigare förlustgaranti kvatstår. 
 
Valborgsmässofirande 
Sedvanligt firande med brasa, tal och sång, kommer som vanligt att genomföras. 
  
Valborg/Nationaldagen 
Talare till Valborg och Nationaldagen är klara.  
 
Vikenfesten 
Preliminärt program klart 

 
     § 19  Övriga frågor 
 
             Kafé IDA mötesplatsen för seniorer i Viken. Man har möte sista måndagen i månaden. 
             Ansvariga är Kyrkan, Röda korset, SPF, VKB och Socialförvaltningen.  
             Kostnaden tas idag helt av kyrkan.  
             Möte om kostnadsfördelning är beräknat att hållas 12 maj kl.15. 
 
§ 10   Avslutning 
 
          Ordförande tackade de närvarande styrelseledamöterna och förklarade mötet avslutat. 
 
           Nästa styrelsemöte tisdag 26 maj  2009 kl 19  Östra Magasinet. 
 
 
 
 
 
 
          Marianne Nilsson  Tuve Nilsson 
            sekreterare  ordförande 
           


