
 

 

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

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

Märta Braun vill korrigera. Våffeldagen påverkades enbart på förmiddagen av regn. Därefter 
kom många besökare och man gräddade mer än 200 våfflor. 

 
§ 44   Rapporter 

a) Stiftelsen Sophiamöllan 
Det har varit en hygglig sommar med många besökare. Men eftersom det har varit dålig vind 
har malningen varit klen. Man har sålt 1000 lotter vilket gett en intäkt på 5000 kr. 
Sophiamöllan är nu nästan färdigkalkad och varje vinge har försetts med åskledare (kostnad 
9000 kr). Arbetet fortgår på den elektriska kvarnen. Troligen malning med den till jul.  
 
b) Sjöfartsmuséet 
Ingen representant närvarande. 
 
c)  Stiftelsen Skeppargården 
Ann-Britt Strufve berättade om problemen med vatten och avlopp i vävstugan. Man har ett 
anbud på 59.000 kr för att åtgärda saken. Rekommenderades att söka nya anbud och därefter 
inkomma till  VKB med skrivelse angående bidrag. För övrigt har det varit en bra sommar för 
gården med många besökare bl.a en bussresa från Hamburg. 
 
d)   Från kassören 
Birgitta kunde berätta att de tidigare ”försvunna” pengarna till Vikenskolan nu kommit tillrätta. 
Dessvärre tvingas vi konstatera att alls inte alla av de 1500 medlemmarna i VKB betalat in sina 
medlemsavgifter. Hittills har ca 205.000 av de väntade 300.000 kronorna influtit. Svårt att få 
rätsida på problemet och kanske formen för utskicket får ses över. Beslutades att Sven-Åke H. 
och Karl-Axel Paulson ska gå igenom medlemsregistret för att finna de ickebetalande. 
Positivt är att alla sponsorerna av Vikenfesten har betalat. 
 

e. Inkomna skrivelser 
Brita Jonssons förslag att Akademiska Kapellets Vänner (AKV) skulle ordna en föreställning 
av  Mozarts opera Cosi Fan Tutte någon gång i höst har av olika anledningar gått i stöpet.  



Kanske kan man ordna en konsert i kyrkan i stället?  
Än har ”Sagan med kartan” inte fått något lyckligt slut. Nu måste man åter en gång gå igenom 
gaturegistret. Ordf. kontaktar Elsebeth Malmsten för korrigeringar. 
Ordf. informerade om att skateboardrampen nu är på plats. Man önskar att VKB betalar ut den 
anslagna pengarna (15.000 kr). Detta kan ske sedan VKB erhållit en ekonomisk specifikation 
av bygget. Tyvärr har det uppstått ett bekymmer eftersom grannar till rampen klagar över för 
hög ljudnivå därifrån. Håkan Tykö och Björn Sundström ska tillsammans med Lars Östholm se 
vilka åtgärder som behövs för att dämpa ljudnivån. 
 

§ 45  Badhytter/Badbryggor 
Flottarna är nu inbogserade. Nästa år ska flotten vid Fritidens brygga om möjligt placeras 
närmre stranden. Badstegen ska tas bort. Trappan på betongbryggan med maskinell hjälp.  
IKEA har i augusti lånat en badhytt för reklamfotografering. 
 

§ 46  Byaluren/Hemsidan 
          I Kjell Cronerts frånvaro visades ett utkast till den nya Byaluren.  

Sven-Åke H. efterlyser en modernisering av innehållet i Byaluren. Vill se mera aktuella 
reportage. 

           
§ 47   Kulturkommittén 

Kulturkommittén inväntar landskapsarkitekt Stina Hellmans förslag till viss plantering vid      
skulpturgruppen i hamnen. Det gravt skadade tjärkarets framtid är oviss. 
Stig Ewaldson resonerade kring fortsatt utsmyckning av Viken med hjälp av 
”Kockapengarna”. En konsttävling av det slag som anordnades förra året ej nödvändig. 
Kommittén och styrelsen kan inkomma med egna förslag och därefter besluta. Ingen brådska. 
Anita och Stig Ew. ska inventera Malte Kocks tavlor. Har några försvunnit? Kontakta Denise. 
Lätt diskussion kring möjligheten till ett gemensamt hembygdsarkiv i Viken. 

   
 § 48    VKB-arrangemang 
            a.  Vikenfesten 

 Sven-Åke Hansson summerade utfallet av Vikenfesten. Alla inblandade mycket nöjda vilket 
S-Å.H.bl.a manifesterade med ett positivt brev från Christian Witt (Vikens Hamnförening). 
Ekonomiskt ett överskott på 11.125 kr., vilka ska användas vid nästa års fest. Förlustgarantin 
på 25.000 kr står Hamnföreningen för. Ungdomsverksamheten vid festen en absolut 
framgång. Notan för deras del slutade med 2.185 kr i överskott. De entusiastiska unga 
arrangörerna ser fram mot att få ordna även nästa år. Ordf. gav  Sven-Åke en eloge för det 
fina arbete han lagt ner. 
b.  Höstmötet torsdagen den 8 oktober kl. 19. Programförslag: församlingens kyrkoherde      
Pernilla Håkansdotter Olsson  med ev. tema Vikens kyrka i framtiden 
 

 § 49   Övriga frågor 
Vision-09 i Höganäs där VKB tillsammans med bl.a. Hamnföreningen deltar med projektet 
hamnutbyggnad . Frågan om Höganäsvägen ska tas upp på nästa Byarådsmöte. 

 
§ 50   Avslutning 
          Ordförande tackade de få närvarande styrelseledamöterna och förklarade mötet avslutat. 
 
           Nästa styrelsemöte tisdagen den 24 november kl 19 i Östra Magasinet.  
 

 
Stig Ewaldson  Tuve Nilsson 

         tillfällig sekreterare  ordförande  


