
 

 

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

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

a) Stiftelsen Sophiamöllan 
Reparation av Möllan pågår. Rosenkvist har slutfört lagningen av Möllans stengrund vilket tog 
4 dagar i anspråk. Kalkning skall påbörjas inom en snar framtid. 
Nya träkuggar skall fräsas av Möllebyggaren i DK till elektriska kvarnen. 
Åskledare och belysning kvarstår (se föregående protokoll) 
Försäkring av Möllan 

Genomgång av Möllans försäkring behöver göras. 
Försäkringsbeloppet idag ligger på 3.3 miljoner kronor totalt för Möllan och Östra Magasinet. 
Försäkringen innefattar brand, storm samt sanering av området. 

         Premien är idag 16 500 SEK 
Stig kontrollerar vad som försäkringsmässigt gäller vid uthyrning av  
Östra Magasinet   
  
Kopian på Möllan kommer att stå i nya affären i gamla Swedbanks lokal. 

 
b) Sjöfartsmuséet 
Kommunen håller på att renovera det yttre på sjöfartsmuseet, bl.a nya hängrännor. 
Ny dörr behövs, men kommunen bekostar inte en dörr. Mats har talat med stadsantikvarien 
Paul Ramsby, som kan godkänna en mönsterprofilerad trädörr från t.ex Swedoor. 
Kommunen är villig att sätta in en ny dörr. Kommunen äger huset. 



    Beslut 
 
    Byaföreningen får bekosta dörren 
 
   Sommarens utställning om lotsfyrskepp och lotsverksamheten kommer att vara öppen 
   Från början av juni till slutet av augusti.. 
 

c) Stiftelsen Skeppargården 
 

Höstanemonerna har fått ngn sjukdom, vilket lett till att jorden har fått bytas ut vid 
rondellen. 
Trädgårdsrundan infaller i år 5,6 och 7 juni där Paul Jönska gården kommer att deltaga. 
Jan Karlsson har utfört ett stort arbete i trädgården. 

 
Tegelväggen till ”dasset” är skadad så det regnar in. Allan Olsson renoverar, vissa 
tegelpannor saknas. 

 
Grindarna behöver målas. 

 
I vävstugan finns endast vatten från gårdsbrunnen. Detta vatten är icke tjänligt. 
Märta tar fram en offert på vad det skulle kosta att koppla på vatten och avlopp till det 
befintliga i den uthyrda lägenheten. 
 

d) Från kassören 
 
 Flotten är betald.  
 
Stiftelserna har fått pengar för elräkningarna.  
 
 Pengar till Vikenskolan har satts in på ett underkonto på Nordea. Pia Holm,  kontrollerar 
 transaktionen. 
 
Medlemsavgifterna kommer in efter hand, endast tre stycken hittills har missat att skriva namn 
på avsändare. 

 
e) Inkomna skrivelser 
 
Skateboardramp 

Önskemål om bidrag på 15000 kr till skateboardramp  har inkommit. 
Adam Hultin och Majlis Johansson är ansvariga för rampen.  
Rampen skall stå på Vikenskolans parkeringsplats. 
Ritning på rampen saknades samt kalkyl på totala kostnaden.  
Offert bör tas in på kommersiella ramper. 
Tuve kontakter Adam Hultin 

 
 
§ 25  Badhytter/Badbryggor 
 
          Flotten 

 
Nya flotten är på plats. Den är förankrad med två plogankare utåt och ett ringankare inåt 
stranden. 



          Johan Jönsson har hjälpt till att bogsera ut och förankra flotten 
  

Slutbesiktning av stenbryggan kommer att ske 28 maj 2009. 
Tuve Nilsson, Göran Hallin och Sven-Åke Hansson kommer att deltaga från VKB 
Trappan till stenbryggan ligger i hamnen över vintern och kommer inte att sättas på plats förrän 
efter besiktningen. 
 
Förfrågan har inkommit angående den gamla stegen till stenbryggan, om den kunde renoveras 
och sättas upp vid hamnen. Offert på 10. 000 + moms har inkommit, ligger på is så länge. 
 

         Gamla flottarna 
En ligger på land som reserv, den andra ligger vid Grähsa brygga. Flotten blir väldigt hal,  
varför man har målat den med halkskyddsfärg. 
         

§ 26 Byaluren/Hemsidan 
 

  Kjell var ej närvarande. Senaste numret av Byaluren är ute. 
 
§ 27  Kulturkommittén 
           

      Jonas Högströms konstverk 

Stig talade med Jonas igår (25/5). Delar till gubbarna väntas från gjuteriet i Limhamn idag 
(26/5). Delarna skall sedan svetsas samman filas, borstas och finjusteras. Allt ligger i fas med 
tiden. Tidsplanen står fast. 
Granitbänkarna är klara.  
Anders Svensson NCC är ansvarig för fastsättandet av figurerna. 

         En platta kommer att sättas  i anslutning till konstverket och placeras i ena hörnan 
 
         Fiskafänget är flyttat till platsen framför Sjöfartsmuseet, vilket har blivit väldigt bra. 
 
         Ett kulturskyddat tjärkar (för att tjära nät) bör renoveras. Tuve kontaktar Johan Jönsson. 
 
   § 28  VKB-arrangemang 
 

 
Valborg/Nationaldagen 
Talare till Valborg och Nationaldagen är klara.  
Fanvakter blir två ungdomar från Vikenskolan 
Vikenfesten 
Program klart S-Å H har full kontroll över arrangemangen. 

            Paul Jönska gården kommer att vara öppen 12 -16 inte 10-16 som det står i programbladet 
 
     § 29  Övriga frågor 
 

 Torviggsgränd 

Gatlycktor på Torviggsgränd håller på att renoveras av Robert Johansson och  
Tuve Nilsson. 
Glaskuporna kommer från Rosdala glasbruk. Stolparna målas. Gjutjärnskrans överst har 
blästrats och målats. 
 
 

 



              Mentorgrupp 

             En mentorgrupp för ungdomar har startats upp av : 
             Marie Rehnstam 
             Marie Tidedahl 
             Gunilla Elversson och 
             Sven-Åke Hansson 
 
             Café IDA 
             Anita meddelade att möte har hållits med styrpersonerna för Café IDA. Protokoll kommer. 

 VKB kommer att stå för tre sammankomster, kyrkan för fyra, Röda korset för två och 
pensionärerna för två. 
 
 Brev från bidragsgivare 200 kr. 

 
§ 30   Avslutning 
 
          Ordförande tackade de närvarande styrelseledamöterna och förklarade mötet avslutat. 
 
           Nästa styrelsemöte torsdag 23 juli  2009 kl 19  Östra Magasinet. 
 
 
 
 
 
 
          Marianne Nilsson  Tuve Nilsson 
            sekreterare  ordförande 
           


