
 

 

   Protokoll fört vid styrelsemöte i 
   Vikens Kultur- och Byaförening 
    tisdagen den 7 sept  2010 kl 19 
    i Östra Magasinet 
 

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

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

Den föreslagna dagordningen godkändes. 
 
§ 43 Föregående mötesprotokoll 

Inga kommentarer, lades till handlingarna. 
  
§ 44 Rapporter 
 

a) Stiftelsen Sophiamöllan 
Vikenfesten gick bra. Man sålde slut på 1000 lotter á 5 kronor. 
Möllans nya vingar tillverkade av lärkträ har vridit sig.   De gamla vingarna var 
tillverkade av furu. Man får idag sämre effekt med fulla segel än med tre kvarts segel. 
Elkvarnen skall sättas igång innan jul. 
 
Man har deltagit i TV inspelning av matprogram med Niklas Ekdahl. 
8-9 program har spelats in i Kullabygden. Det första programmet visas  
16 september. 
 

b) Sjöfartsmuséet 
Utställningen av modeller, byggda av en entusiast var ej skalenliga, men roliga. Det 
fanns inte någon koppling till Viken, men utställningen var mycket uppskattad. 
Samarbetet med Höganäs museum var mycket bra. Det har varit en bra sommar med 
många besökare. 
 

c) Stiftelsen Skeppargården 
 
Offert har erhållits för renovering av grindarna till trädgården. 

 
d) Från kassören 

VKB har idag 1490 medlemmar. 200 medlemmar har ännu ej erlagt medlemsavgiften. 
Tuve N kommer att skicka ut ett brev till alla som ej erlagt avgiften. 
Paula hat fått listan över de medlemmar som ej betalat och skriver ut kuvert till dessa 
för utskick. 

 
 
 



 
          e) Inkomna skrivelser 

Skrivelse har inkommit från Bengt Silfverstrand angående stigen mellan Svanebäck 
och Lerberget. VKB har tagit del av innehållet. 
 

§ 45 Badhytter/Badbryggor 
          Flotten vid fritiden har tagits in och lagts upp på land. 
   
 Badhytt nr 18 är ej reparerad, varför den hyres ut för halva beloppet. 

 Lars Östholm har varit i kontakt med slöjdlärare ”Göran” på Vikenskolan och  
diskuterat om möjligheten för åttorna att bygga en ny badhytt i träslöjden i ämnet 
teknik. 
VKB står för materialkostnaderna och eleverna får hjälp till skolresa. 
 
Väldigt mycket vresrosor finns alldeles intill ett par badhytter. Tuve kontaktar Magnus 
Svedberg på kommunen, och hör om det är möjligt att få hjälp med att ta bort en del. 
 
Flotten och bryggan har klarat sig relativt bra. Fritidens brygga fick en del skador. 
 
Trapporna på piren, stenbryggan och Lisas brygga tas upp med hjälp av Anders 
Svensson från Stimtec. 

 
§ 46 Byaluren/Hemsidan 

Kjell Cronert var ej närvarande, men hade berättat om kommande nummer vid 
föregående styrelsemöte. Nästa nummer utkommer i slutet av oktober. 
Avtalsformuläret till det nya elavtalet, inbetalningskort och en reflex skall läggas in i 
nya Byaluren. Höganäs kommun sponsrar halva priset per reflex. 

  
§ 47 Kulturkommittén 
 

N.P. Lindberg byggde Möllan i Viken 1838. Familjens gravsten behöver renoveras. En 
formell skrivelse skickas till kyrkorådet som Stig Ewaldson sammanställer. 
 
Frågan om skulptur av Bamse, kvarstår. Inget svar har kommit från Bamseförlaget AB 
i Löddeköpinge.  
Stig kontaktar Majvor Andreasson 
 
Kommunen har avsatt en miljon kronor till utsmyckning av rondellen söder om Viken, 
på 111:an. 
 
Skyltar kommer med I att visa vägen mot Vikenkartan  vid infarten söder ifrån och vid 
Prästavägen. Kostnad för skyltarna löper på 17750+moms. Kostnaden fördelas mellan 
kommunen, företagarföringen i Viken och VKB. Kommunen betalar fakturan och 
skickar räkning till föreningarna. 

  
 Krukorna i hamnen kommer att stå kvar ute under vintern. 
 Det enda som tas in är olivträdet. Anita ber Johan Jönsson att ta in trädet. 
 
 
 
 
§ 48   VKB-arrangemang 
    

a) Höstmöte 2010  
 Kommer att äga rum 7 oktober kl.19 på Hemgården. 



Förutom Höstmötesförhandlingar, kommer Öresundskraft och berättar om nya 
elavtalet. Sverige kommer att delas upp i fyra prisområden. Skåne hamnar i område 
fyra. Hur det påverkar priset ännu  oklart. 

 
b) Festkommittén 
 

Uppföljning 

 Sven-Åke Hansson gav en förträfflig information om den största 
            Vikenfesten hittills (dubbelt så stor som förra året). 
 Kräftskivan, Marknadsgatan, Förhöjd scen blev jättebra. Alla var mycket nöjda. 

Ungdomsfestligheterna fungerade utmärkt liksom puben på Barbord för äldre 
ungdomar. 

            Överskott på ca 2000 SEK förutsatt att offerterna hålls. 
 Sofieros räkning på  21 marknadsstånd samt hyresavgift täckes av budget. 
 
 Sven-Åke hade fått ihop 23 punkter till förändring, bl. a att sätta ut askkoppar. 
  

Vikens Festkommitté är mycket nöjda med utfallet, det var lätt att få sponsorer-bra 
samarbete. 
Tack från VKB:s styrelse till Festkommitténs ordförande Sven-Åke Hansson. 

  
 
§ 49  Övriga frågor. 
 
   För att minska styrelsens arbete kommer de som tecknar nästa elavtal för perioden 

2011-2013 att få betala årsavgiften för alla tre åren. Se särskild info på VKB hemsida. 
 

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

            Nästa styrelsemöte 9 november kl.1900 
 

  
  
 
 
 
 

Marianne Nilsson  Tuve Nilsson 
          sekreterare   ordförande 


