
 

 

   Protokoll fört vid styrelsemöte i 
   Vikens Kultur- och Byaförening 
    torsdagen den 23 juli 2009 kl 19 
    i Östra Magasinet 
 
 

Närvarande: 
Märta Braun, Kjell Cronert, Birgitta Eklöf, Stig Elversson,  Stig Ewaldson, Sven-Åke Hansson,  
Anita Lindfors, Tuve Nilsson 
Ej närvarande: 
Marianne Nilsson, Mats Svensson, Lars Östholm 
 
 
§ 31  Mötets öppnande 
         Ordförande hälsade styrelsemedlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§ 32   Fastställande av dagordning 
          Den föreslagna dagordningen godkändes. 
 
§ 33   Föregående mötesprotokoll 
          En del smärre ändringar gjordes.  Stadsantikvariens namn är Henrik Ranby (&24 b).   
          I  paragraf 24c togs ”vid rondellen” bort i första meningen. 
 
§ 34   Rapporter 

a) Stiftelsen Sophiamöllan 
Lagningen av Sophiamöllans stengrund är slutförd till en kostnad av 17 000 kr.  De nya 
träkuggarna är nu levererade, kostnad 9 000 kr.  Stig E meddelade att han varit i kontakt med 
försäkringsbolaget och fått bekräftat att möllans försäkringen även gäller vid uthyrning av 
Östra Magasinet. 
Möllan har varit öppen för visning  varje söndag i juli månad och många besökare har kommit. 
Stig har varit i kontakt med ägaren till Jollens blivande nya affärsfastighet och plats för  
modellen av Sophiamöllan är nu inritad på ombyggnadsritningen. 
b) Sjöfartsmuséet 
Ingen representant närvarande. 
c)  Stiftelsen Skeppargården 
Trots att halva våffeldagen regnade bort kom ändå många besökare och mer än 200 våfflor 
gräddades under dagen.  Under sommarsöndagarnas öppettider har  tillströmningen av 
besökare varit god. 
d)   Från kassören 
Vår kassör Birgitta redogjorde för en del penningtransaktioner för VKB.  Så t ex blev 
revisionskostnaden för VKB och Sjöfartsmuséet  kr 10 287 resp. kr 3 118.  Sophiamöllan har 
haft egen revisor förra räkenskapsåret.  Bestämdes att VKBs revisor framöver gör revisionen 
för VKB, Sjöfartsmuséet och Sophiamöllan.  Sponsorerna till Vikenfesten har börjat sätta in 
pengar på VKBs konto.  
e)  Inkomna skrivelser 
Skrivelse har inkommit från Akademiska Kapellets Vänner (AKV) som vill att VKB, ev. i 
samarbete med andra lokala föreningar, arrangerar en föreställning av  Mozarts opera Cosi Fan 
Tutte någon gång i höst.  De medverkande i AKV Lyriska Ensemble kräver inga arvoden men 
behöver ha täckning för vissa kostnader som t ex resor samt transporter av kulisser,  dekor och 



instrument.  Styrelsen uttalade sitt intresse för detta erbjudande och skall försöka hitta lämplig 
tid och lokal.   Med tanke på önskemålet att ha så stor publik som möjligt fick Kjell Cronert i 
uppdrag att undersöka möjligheterna att ha denna föreställning i Vikens kyrka.  Alternativt 
lokalförslag är Vikens Hemgård. 
 
Ordf. kunde meddela att följetongen kring informationskartorna över Viken äntligen fått ett 
lyckligt slut.  Allting är nu klart för uppsättning av skyltarna, en kostnad som Höganäs 
kommun står för.  Kartan vid hamnen i Viken bekostas av hamnföreningen. 
 

§ 35  Badhytter/Badbryggor 
Ny badstege finns nu på hamnpiren i Viken.  Kostnaden för denna delar VKB och 
Hamnföreningen, kr 7 600 per förening. 
Klagomål har inkommit på att den nya flotten utanför Fritidens brygga ligger för långt ut.  
Leverantören har lagt den där för att minska risken för skador på flotten vid hård blåst.  VKB 
kan inte flytta flotten utan att kontakta leverantören eftersom garantin för flotten därmed kan 
riskeras.  Vice ordf. tar denna kontakt. 
Slutbesiktning av stenbryggan är gjord och åtgärder för att förbättra konstruktionen är 
genomförda.  Därmed har garantitiden förlängts med ytterligare ett år.  Kulturkommittén tar 
ställning till om de svarta plastprofilerna runt armeringsjärnen är OK eller vi skall trä vita 
sådana utanpå de svarta, vilket en styrelsemedlem förordade. 
 

§ 36  Byaluren/Hemsidan 
          Kjell Cronert gjorde en preliminär sammanfattning av vad nästa nummer av Byaluren kommer  
          att innehålla.  Ordf. fick i uppdrag att skriva en kort nekrolog över Gösta Thulin.  Styrelsen  
          godkände också att 1 000 kr sätts in på Prostatacancerfonden som ett tack för Göstas insatser  
          för VKB.  
           
§ 37   Kulturkommittén 
          Landskapsarkitekt Stina Hellman i Höganös kommun har varit och tittat på Högströms  
          skulpturgrupp vid hamnen.  Hon skriver i mail att det är möjligt att skapa någon form av  
          markavtal som ger VKB möjlighet att göra en plantering vid konstverket.  Hon vill  
          tillsammans med kulturkommittén titta på lämplig utformning och därtill lämpliga växter  
          som passar in i den havsnära miljön.  Stig och Anita kontaktar Stina Hellman för fortsatta  
          diskussioner. 
          Anita har varit i mailkontakt med stadsantikvarie Henrik Ranby ang. en ev  
          restaurering/återuppbyggnad av det gamla tjärkaret på stejleplatsen i Viken.  Så har skrev  
          Ranby bl a:  ”Att hålla traditionerna från fiske- och sjöfartsepoken vid liv bedömer jag  viktigt  
          i Viken, så vill byaföreningen göra detta är det fantastiskt roligt.  Jag ställer gärna upp och  
          kommer ut på plats vid tillfälle.”  Kulturkommittén jobbar vidare med ärendet. 
          För arkivering överlämnades protokoll från möte med de föreningar som står bakom  
          arrangemanget med Café Ida sista måndagen varje månad.  VKB kommer att bekosta tre  
          träffar per år à 600 kr.  VKBs kassör fick i uppdrag att en gång per år till Väsby kyrkliga  
          Samfällighets bankgiro 825-5218, märkt ”Café Ida”,  betala ut kr 1 800. 
 
§ 38    VKB-arrangemang 
            Vikenfesten 
           Festgeneralen Sven-Åke Hansson redogjorde för festens många olika aktiviteter bland vilka  
           finns många nyheter t ex. en uppblåsbar fotbollsplan , klättervägg (Blå vägg) samt 
           volleybollturnering.  Nyhet för i år är också att det bildats en mentorsgrupp för ungdomar som  
           vill ordna egna aktiviteter (Marie Rhenstam, Marie Tidedal, Sven-Åke Hansson).  Grupppen  
           har tiggt ihop 16 000 kr till olika ungdomsaktiviteter.  Polismyndigheten har godkänt att  
           Vikens nattvandrare även får fungera som vakter kring de olika ungdomsaktiviteterna. 



           VKB kommer i år att ha ett lotteri i sitt marknadsstånd där de skänkta vinsterna är en 
            plastpool för barn, en karaokeanläggning, en ostkorg från Oldsbergs ost samt ett tennsmycke. 
            

       
§ 39   Övriga frågor 
          Ordförande aktualiserade frågan om vykort över Viken.  Många medlemmar efterlyser nya  
           vykort över Viken.  Eftersom VKB inte själva får sälja dylika bör vi undersöka  
           möjligheterna att få någon annan intressent att trycka upp vykort för försäljning och om så  
           behövs med sponsorbidrag från VKB.  Kulturkommittén arbetar vidare med denna fråga. 
  
           Röst från styrelsemedlem:  VKB bör medverka till att fler hundtoaletter sätts upp i byn! 
 
§ 40   Avslutning 
          Ordförande tackade de närvarande styrelseledamöterna och förklarade mötet avslutat. 
 
           Nästa styrelsemöte blir torsdagen den 10 september kl 19 på Östra Magasinet. 
 
 
 
           Anita Lindfors  Tuve Nilsson 
           v sekreterare  ordförande 
  


