
 

 

   Protokoll fört vid styrelsemöte i 
   Vikens Kultur- och Byaförening 
    måndagen den 1 februari 2010 kl 19 
    i Östra Magasinet 
 

Närvarande: 
Märta Braun, Kjell Cronert, Birgitta Eklöf, Stig Elversson, Stig Ewaldson, Sven-Åke Hansson,  , 
Anita Lindfors, Tuve Nilsson, Marianne Nilsson, Mats Svensson, Lars Östholm 
  
 
§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande hälsade styrelsemedlemmarna välkomna till årets första möte och förklarade mötet 
öppnat. 

 
§ 2 Fastställande av dagordning 
          Den föreslagna dagordningen godkändes. 
 
§ 3 Föregående mötesprotokoll 

Modellen av Möllan var tillverkad 1952. Märta rättade att tak materialet på Paul Jönska 
gården inte bestod av eternitplattor som tidigare informerats om, utan betongpannor, varefter 
protokollet godkändes. Anbud på ombyggnad hos Paul Jönska Gården uppgick till 59 000 kr. 

  
§ 4 Rapporter 
 

a) Stiftelsen Sophiamöllan 
Julmarknaden gick mycket bra i år. Man sålde några fler gottepåsar i år än förra året. 
Arbetet fortgår på den elektriska kvarnen. Beräknas vara klar till våren. 
Modellen av Möllan är nu placerad på Jollen i en glasmonter. Ivar Gustavsson, tillverkade 
modellen vilken idag ägs av dottern Birgitta. Avtal är ingånget med dottern. 
Möllan är försäkrad som ett konstföremål. Avgiften är 1000 kr/år. 
Elkostnaden blev 200 kr billigare i år. Verksamhetsberättelse och bokslut är klart. 

 
b) Sjöfartsmuséet 

 
En lastbil råkade skada taket, så ett hål uppstod. Taket är nu lagat. 
 
Sommarens öppettider: 28 juni till 15 augusti varje dag kl. 14 – 17.  
 

 Skonaren Vega 

Den sista skonaren en tremastskonare som byggdes i Viken år 1909 och som alltså fyllde  
100 år 2009 kommer att besöka Viken 26/7 eller 27/7 

 
c) Stiftelsen Skeppargården 
Julmarknaden hade 2009 en rekordförsäljning. Netto på försäljningen uppgick till 24 000 kr. 
 

 Aktiviteter för året 2010 

 4-6 juni  Trädgårdsrundan 
         18   juli   Våffeldagen 

  4  december julmarknad 
Från trädgårdsrundan i juni till  15 augusti håller Paul Jönska gården öppet på söndagarna 
 



Förslag till ny ordförande 

Märta meddelade att hon lämnar ordförandeskapet för Skeppargården. Förslaget till ny 
ordförande lämnas till valberedningen.   
 
d) Från kassören 
 
     Se under årsmöte 
 

          e)  Inkomna skrivelser 
 
         Nybygge på Strandlyckevägen 

Bertil Hagman har meddelat att han bygger nytt hus på Strandlyckevägen, vilket under 
byggnationen kan leda till vissa störningsmoment. 

 

Vinterkort 
Kerstin Thurdins Vinterkort av Anders Malmstens Vikenmotiv 
säljs i Birgittas shop i Viken.  
Kerstin kommer att trycka upp fler sommarmotiv. 
 
Programsamråd 

Har hållits med tanke på ytterligare utbyggnad av 40-45 markbostäder vid Stubbarp 40:2. 
Vid det tänkta utbyggnads marken finns en neolistisk plats, en plats från yngre stenåldern eller 
bondestenåldern, vilket påpekades av Stig Ewaldson. Platsen har nu markerats på kartan. 
 
Uppsättning av Mozarts Cosi van Tutte 

Föreställning av Cosi van Tutte var tänkt att sättas upp på hemgården. Då platsen är för liten är 
det tänkt att operan skall sättas upp i Tivolihuset. Önskemål har kommit in till VKB om 
förlustgarantier. 
Beslut 
VKB kan inte ställa upp med förlustgarantier för föreställningen, då kopplingen till Viken fallit 
bort.  
VKB hänvisar till Kultur och fritidsförvaltningen i Höganäs kommun. 

  
§ 5 Badhytter/Badbryggor 
         Budget inkommit. Händer inte mycket just nu. 
 
 
  
§ 6 Byaluren/Hemsidan 
 

Kjell Cronerts berättade om kommande nummer av Byaluren som kommer ut i maj,   
bl.a kommer man att ha ett reportage om alla halmtak i byn. 
 
Numret kommer även att handla om Vikens framtid och nybyggnation. 
  
Ett reportage handlar om en restaurerad trädgård på Bygatan. 
 
Bidrag på 30 000 kr har inkommit från företagarföreningen. 
Önskemål framfördes om ev. nämna något om Vikens föreläsningsförening. 
 
Fotbollsföreningen distribuerar numera Byaluren. 
 
 
 
   



§ 7 Kulturkommittén 
 
        Diskuterades ev. skulptur av Bamse. Sköts av S.Ew. och Ordf. T.Nn 
 
        Kantsten till planteringen vid Kockska skulpturen har lämnats av Anders Svensson NCC. 
        Kommunens landskapsarkitekt har varit involverad i kommande plantering. 
 
        Kocktavlorna kommer att katalogiseras av Anita L. och Stig E. 
 
 § 8   VKB-arrangemang 
    

a) Årsmöte 2010  
  

Verksamhetsberättelsen 

 Alla har fått ett exemplar av Verksamhetsberättelsen att studera. 
 
Ekonomisk redovisning  

Ett fel i redovisningsprogrammet har gjort att redovisningen tar några dagar extra att 
sammanställa före signering.  
  
Budget 2010 

Kommande budget presenterades av Kassören 
 
Kostnaden för koppling av vatten och avlopp till Paul Jönska gårdens vävstuga kommer  
Stiftelsen Paul Jönska gården att stå för. 
 
Fasadbelysning av Möllan 
Önskemål om bidrag till ny belysning, dragning av nya ledningar insättande av 
jordfelsbrytare etc. framfördes av Stig Elversson. Kostnaden beräknas till 40 000 kr. 
Birgitta kontrollerar med revisorn om pengar kan tas ur Kockska fonden. 
 
Årsmötets program är klart 
 

Frågan om att kunna ta ut avgift för tre år av medlemmar som tecknar ett kommande  treårs-
avtal med Öresundskraft kommer att belysas på årsmötet. 

 

b) Festkommittén 
Sven-Åke Hansson gav en förträfflig information om kommande festligheter. 
Festkommittén kommer att ha ett extra sammanträde 2/2 
 
Valborg 

Valborgsfirandet är klart med talare, ordförande kommer att vara Ceremonimästare 
 
Nationaldagen  
VKB står för Nationaldagsfirandet. Programmet är klart 
med talare, musik och uppvisning. Ordf. kommer att vara Ceremonimästare 

 
Vikenfesten kommer att gå av stapeln den 7 augusti. 
Anita fixar som vanligt med stånden. 4 vakter är kontrakterade. Speakerrollen saknas ännu. 
Många aktiviteter återkommer, även nya idéer på gång till augustifesten. 
 
 
 
 

§ 9  Övriga frågor 



   
           Kartan 

Gaturegistret granskas av gatuansvarig på kommunen, Claes Rosberg. Tuve beskrev 
situationen. När underlaget är klart skall det skickas till tryckeriet i Staffanstorp. Tryckning 
och kommer att ta ca tre veckor. Därefter montering. 
 
Beslutades att försöka få upp en karta vid Jollen. Tuve tar upp frågan med Hans Erik 
Andersson.    
Kostnad ca 6500 kr plus transport och montering. VKB önskar att kostnaden tas av Jollen. 
 
          Gamla väg 111, utformning, busshållplatser, skyltar etc. 

Ansvaret för gamla väg 111 tas över av kommunen vid halvårsskiftet 2010, då frågorna 
kommer att tas upp med kommunen. 
Angående skyltning vid nya väg 111 för att få folk att åka in mot Viken har Tuve varit i 
kontakt med Helene Månsson på vägverket. Gemensam ansökan från tio företagare 
inskickad. 
 

§ 10   Mötesplanering och avslutning 
 
                  Ordförande tackade de närvarande styrelseledamöterna.   
 

         Kommande mötestider under våren:  

         Dokummentsignering  måndagen den 15 februari kl.17 
         Tisdag 23 mars kl.19.00 
         Tisdag 18 maj kl.19.00 
         Tisdag 27 juli kl.19.00  
          Ordförande förklarade mötet avslutat 
 

 
 
 Nästa styrelsemöte således tisdagen den 23 mars 2010 kl 19 i Östra Magasinet.  
 
 
MarianneNilsson  Tuve Nilsson 

         sekreterare  ordförande 
 
 
 


