
 

 

   Protokoll fört vid styrelsemöte i 
   Vikens Kultur- och Byaförening 
    tisdagen den 23 mars  2010 kl 19 
    i Östra Magasinet 
 

Närvarande: 
Kjell Cronert, Birgitta Eklöf, Stig Ewaldson, Sven-Åke Hansson, Anita Lindfors, Tuve Nilsson, 
Marianne Nilsson, Ann-Britt Strufve. 
 
Frånvarande: 
Stig Elversson, Mats Svensson, Lars Östholm 
 
§ 11 Mötets öppnande 

Ordförande hälsade styrelsemedlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§ 12 Fastställande av dagordning 

Den föreslagna dagordningen godkändes. 
 
§ 13 Föregående mötesprotokoll 

Inga kommentarer, lades till handlingarna. 
  
§ 14 Rapporter 
 

a) Stiftelsen Sophiamöllan 
Ingen representant närvarande. 
 

b) Sjöfartsmuséet 
Ingen representant närvarande. 
 

c) Stiftelsen Skeppargården 
Man har börjat så smått i trädgården och förbereder för trädgårdsrundan. Entreprenör 
utsedd till koppling av vatten och avlopp till Paul Jönska gårdens vävstuga. Det blev 
Buskeröds bygg som hade den billigaste offerten som kommer att utföra arbetet. Man 
har begärt att arbetet skall vara klart till 1 juni. 
Våffelförsäljning kommer man att ha 18 juli och julmarknaden är bestämd till 
4 december. 
Offert tas in för renovering av grindarna till trädgården.  Ann-Britt återkommer. 

 
d) Från kassören 

Pengar börjar komma in från uthyrning av badhytterna. 
Kockska pengarna 

2 miljoner av arvet är placerat i. En miljon återstår att placera. Birgitta återkommer 
med lämplig fond. 

 
          e) Inkomna skrivelser 
 Tackkort 

Tackkort har inkommit från Märta Braun för den gåva hon fick när hon lämnade  
ordförandeskapet för stiftelsen Skeppargården i samband med årsmötet. 
 
 
 



           Sommarblommor 

Kommunen meddelar att pengar kan sökas även i år till blomster utsmyckning, varför 
byarna uppmanas att ansöka om medel. Anita sköter detta för Vikens räkning. 
 

 Företagarföreningen /Vägverket/VKB 

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 
skickades in. Svaret ofullständigt varför Tuve N kontaktade Vägverket på nytt och har 
meddelat företagarföreningen om läget med skyltarna. 

 Föreläsningsföreningen. 

Ansökan om en förlustgaranti har inkommit från föreläsningsföreningen.  
Beslut 
VKB har maximerat en förlustgaranti till föreläsningsföreningen på 2000 SEK. 
 

§ 15 Badhytter/Badbryggor 
          Flottarna kommer inte att läggas ut förrän vattnet håller en temperatur på 18ºC 
 Räcket på Lisas brygga måste repareras. 
 Badhytt nr 18 är ej reparerad, varför den hyres ut för halva beloppet. 
 Birgitta kollar om ev. elever från Peabskolan kan bygga ny hytt. 
 
§ 16 Byaluren/Hemsidan 

Kjell Cronert 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. 

 
§ 17 Kulturkommittén 
         Diskussion om ev. skulptur av Bamse, frågan kvarstår. 
 

Kommunens landskapsarkitekt har varit involverad i kommande plantering runt  
Kockska konstverket på Hamnplanen. 

 
Anita L. och Stig E. kommer att göra en rejäl inventering av Malte Kocks tavlor. 
Frågan om upphängning tas upp med Stig Elversson. 

 
 § 18   VKB-arrangemang 
    

a) Årsmöte 2010  
Inga kommentarer protokollet lägges till handlingarna. 

b) Festkommittén 
 Sven-Åke Hansson gav åter en förträfflig information om kommande festligheter. 
 
 Valborg 

Arrangemanget runt Valborgsmässofirandet är klart. Talare blir Olof Engvall.  
Kullabygdens kammarkör uppträder under ledning av Cecilia Alling. 
Ordförande Tuve Nilsson kommer att vara Ceremonimästare. 
Ungdomsdisco för 18 plus kommer att hållas på Babord. 
 

. 
 



 Nationaldagen  
 VKB står för Nationaldagsfirandet. Programmet är klart 

Talare: Magnus Ramberg,  
Flaggutdelning,  
Kvartettsångsmusik under ledning av Cecilia Alling,  
Gymnastikuppvisning av gymnastikföreningen Vigör. 
Ordf. Tuve Nilsson kommer att vara Ceremonimästare. 
 
Talarstolen bör målas om i en grå nyans innan Nationaldagen. 
En svart/vit logga framtill på talarstolen. 
 

  Vikenfesten 7 augusti och kräftskiva 6 augusti 

 

  Kräft skiva 6 augusti 
 

 Den 6 augusti kommer en kräftskiva att anordnas i festtältet i Babords regi. 
8 st kräftor per person kommer att serveras för ca 100 kr. För att denna kräftskiva skall 
kunna genomföras krävs ett minimum av 50 – 60 deltagare. 
Musik kommer Johan Thulin att stå för. 
 

  Vikenfesten 7 augusti 

 Festen kommer att bli dubbelt så stor i år jämfört med förra året. 
Sven-Åke beskrev ett förslag om ändrad placering på marknadsstånd, tält etc. 

 Anita fixar som vanligt med stånden.  
 Många aktiviteter återkommer, även nya idéer är på gång till augustifesten. 
 Festområdet kommer att förändras med en ungdoms del på Norra sidan av Hamnen. 

Det är tänkt att marknadsstånden skall stå i mitten med ett planerat promenadstråk 
mellan norra delen och södra delen av hamnen. 
Festtältet kommer att flyttas till den södra delen. 
Turer med Häst och vagn kommer att genomföras i byn mellan Hamnen-Möllan och 
Kaptensgården, Stig Evaldson kommer att berätta om gamla Viken under resan. 
Triathlon och andra ungdomsaktiviteter kommer att finnas. 
 

 Festarrangörerna ansvarar för vakterna. 4 vakter är kontrakterade.  
 

 Alla ansökningar om tillstånd är lämnade till polisen. 
 

  Budgeten är mycket väl balanserad 
 
§ 19  Övriga frågor 

            Kartan 

 Kartan är uppdaterad med nya saluhallen 
 
 Elpriser 

Elpriskollen bra hemsida för att studera elpriser. Viktigt att kontrollera olika företag 
inför nytt elavtal. 
 

 Uppdatering av styrelserna 

Uppdateringav alla styrelsernas medlemmar med namn adress e-mail adress samt 
telefonnummer önskas. 
Skicka listorna till:  marianne.kr.nilsson@mail.com 
 
 
 
 



 
 
 

§ 20   Mötesplanering och avslutning 
 
                   Ordförande tackade de närvarande styrelseledamöterna och förklarade mötet avslutat. 
 

                Nästa styrelsemöte 18 maj kl.1900 
 

       OBS styrelsemiddag 15 juni  
  
 
 
 
 
Marianne Nilsson  Tuve Nilsson 

         sekreterare  ordförande 


