
 

 

   Protokoll fört vid styrelsemöte i 
   Vikens Kultur- och Byaförening 
    torsdagen den 24 november 2009 kl 19 
    i Östra Magasinet 
 

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

a) Stiftelsen Sophiamöllan 
Arbetet fortgår på den elektriska kvarnen. Beräknas vara klar till våren. 
Modellen av Möllan kommer att placeras på Jollen. Möllan är tillverkad 1953.  
Möllan behöver limmas på vissa ställen. Önskemål finns om att få Möllan på  
plats till skyltningen i december. 
 
Julgranen på Gröna Torg kommer att sättas upp lördag 28 november kl.10. Granen skall vara 
uppe på söndag inför skyltsöndagen. Kostnaden för granen inkl. uppsättning är 5000 kr. 
 
Granarna till Möllan kommer också att sättas upp samtidigt.  
 
Det kommer att vara traditionsenlig julmarknad med godispåsar och försäljningsstånd. 
Förfrågan om att sätta upp stånd skall framföras till Denice Hulthen eller Stig Elwersson. 
 
b) Sjöfartsmuséet 
Nya säkerhetsdörren är på plats och ytterbelysning är uppsatt. 
 
En lastbil råkade skada taket, så ett hål uppstod, vilket kommer att behöva lagas. Taket är av 
eternit. Lagningen blir en försäkringsfråga. 
 
Julskyltningen. 
Bengt Tellström kommer att visa bilder från Gamla Viken. 
 
Eriksborg 
Carl-Gustaf  Stigborn och  Bengt håller på med läckagen på Eriksborg och försöker hålla 
Eriksborg torrt från vatten. Vid blåst kommer det in vatten, det är svårt att hitta var själva 
läckan finns. Ytterligare några idéer finns om hur detta problem skall lösas. 
 
 
 



c)  Stiftelsen Skeppargården 
Skeppargården kommer att ha sin traditionsenliga julmarknad den  
5 december. Man börjar med kransbindning  måndag den 30 november. 
 
Vatten och avlopp skall dras in i vävstugan nästa år. Man hade tidigare ett anbud på 55000 kr. 
Nytt anbud ligger på 67000 kr. Skeppargården rekommenderades ta in nytt anbud till januari 
mötet, så aktuell summa kan presenteras, vilken måste med i nästa års budget.  
 
Två eternit takpannor sk. Vikenpannor saknas på uthuset, vilket efterlyses i detta nu.   
          
d) Från kassören 
Stadsskuldfondväxeln Omega har sålts och pengarna finns nu på kontot. 
Årsavgiften 
Ordf. har skickat ut 190 påminnelser till medlemmar i VKB som inte betalat årsavgiften. 
150 hushåll har betalat efter påminnelsen. 40 hushåll har fortfarande inte betalat. Ordf. skickar 
ut ny påminnelse snarast. 
1100 vikenbor har tecknat el-avtal  
Placeringen av Kockapengarna diskuterades. Kassören sammanställer förslagen och skickar ut 
dem med E-mail till styrelsen.  
Beslut 1 
Snarast kalla till extra styrelsemöte för att diskutera placeringen av kapitalet. 
 

e. Inkomna skrivelser 
         Nattvandrarna 

Brev har inkommit från Nattvandrarna. Det är svårt att få folk att ställa upp som nattvandrare. 
118 personer finns med på mail-listan 
En sammanställning över kostnader i samband med detta viktiga arbete har överlämnats då. 
nattvandrarna har svårt att täcka sina kostnader. Sammanställning över kostnaderna har begärts 
in. VKB och Hamnföreningen. kommer att stötta verksamheten. 
Beslut 2 
VKB stöttar nattvandrarna med 3000 kr 
 

Möte 

Jan Jönnert har kallat samman till föreningsmöte i Viken den 2 december. 
 

Vinterkort 

Kerstin Thurdin har tagit fram ett Vinterkort av Anders Malmstens Vikenmotiv.  
Kortet säljs på byn. Kortet finns enkelt och dubbelt och kostar 6 resp. 12 kronor. 
Fråga har kommit till Ordf. huruvida det är möjligt att ha en annons beträffande kortet på 
hemsidan. 
Annons kommer att läggas in på hemsidan. 
Önskemål från VKB att även kunna ha kortet som ett elektroniskt vykort. Ordf. tar upp frågan 
med Kerstin Thurdin och Webbmaster. 
 

Auschwitz resa 

Önskemål har inkommit om sponsring av studieresa för 50 elever i årskurs 9 till Auschwitz. 
VKB har fått ett antal ansökningar om bidrag till skolresor genom åren. 
  
Beslut 3 
Byaföreningen kan ej bidraga med medel till sådana aktiviteter. och principiellt beslutat att inte 
ge bidrag till skolresor 

 
§ 55  Badhytter/Badbryggor 

Ett av ankarna, ett plogankare till den nya flotten kunde inte hittas när flotten skulle bogseras in 
till hamnen. Nya eftersökningar till våren. 



Lisas brygga skadades under senaste stormen. Det är VKBs ansvar att 
renovera bryggan. 

§ 56  Byaluren/Hemsidan 
 

Kjell Cronerts berättade om kommande nummer av Byaluren. Man skall ha ett möte där man 
kommer att diskutera innehåll och prioritering.  
Bl.a kommer man att ha ett reportage om alla halmtak i byn. 
 
Vi får hjälpas åt att hålla hemsidan uppdaterad genom att meddela Webbmaster nya inslag. 
Diskuterades om att tidigarelägga tryckningen av vårens Byalur innan årsmötet, med bl.a info 
om bebyggelse förslagen av ”potatisåkern” sydost om Statoilmacken.   

§ 57  Kulturkommittén 
Ingen representant närvarande 

   
 § 58  VKB-arrangemang 
 

a. Festkomitten 
Valborgsfirandet är i princip fastställt. VKB står för arrangemanget. 
Tre namn på talare finns. 
 
VKB står för Nationaldagsfirandet. Programmet är klart 
 
Nya idéer på gång till augustifesten. 
 
Förlustgarantin på 25.000 kr från Hamnföreningen erhålls även 2010. Ungdomsverksamheten 
vid festen en absolut framgång. 
   
b. Höstmöte 8 oktober ev uppföljning 
Kommande utställning Vision09 belystes under Höstmötet.  
Det visade sig innehålla två förslag till ytterligare utbyggnad av Viken. 
Bussfickorna som också belystes under höstmötet har redan börjat förändras.  
Bussfickorna vid Jollen har försvunnit. 
 
c. Årsmötet  
Årsmötet är ändrat till torsdagen den 11 mars kl. 19.  
Programförslag:  Vision 09  Ordf. bjuder in representanter från kommunen  
 

§ 59  Övriga frågor 
 Vision 09 gällande Viken. 

28 förslag presenterades på Cafe Amanda varav tre gällde Viken.  
Det ena förslaget var utbyggnad av Vikens hamn. De två andra förslagen gällde ny bebyggelse 
snett över Statoil macken: Potatisåkern i Viken och Kullarna i Viken. 
Förslagen finns på Höganäs hemsida att beskåda under rubriken Vision 09.  

 
§ 60  Avslutning 
          Ordförande tackade de närvarande styrelseledamöterna och förklarade mötet avslutat. 
 
           Nästa styrelsemöte måndagen den 1 februari 2010 kl 19 i Östra Magasinet.  

 
 
MarianneNilsson  Tuve Nilsson 

         sekreterare  ordförande 
 
 
 


