
 

 

   Protokoll fört vid styrelsemöte i 
   Vikens Kultur- och Byaförening 
    tisdagen den 9 november 2010  kl 19 
    i Östra Magasinet 
 
 

Närvarande: 
 Kjell Cronert, Birgitta Eklöf, Stig Elversson, Stig Ewaldson, Sven-Åke Hansson, Anita Lindfors,  
Tuve Nilsson, Mats Svensson, Ann-Britt Strufve, Lars Östholm 
Ej närvarande: 
Marianne Nilsson 
 
 
§ 51  Mötets öppnande 
         Ordförande hälsade styrelsemedlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§ 52   Fastställande av dagordning 
          Den föreslagna dagordningen godkändes. 
 
§ 53   Föregående mötesprotokoll 
          Ordförande korrigerade muntligt någon detalj i protokollet och meddelade samtidigt att han 
          med anledning av skrivningen angående vresrosorna kring badhytterna varit i kontakt med 
          Magnus Svederberg som lovat att han skall se till att de kommer bort eftersom det är 
          kommunen som äger marken runt badhytterna där vresrosorna växer. 
 
§ 54   Rapporter 

a) Stiftelsen Sophiamöllan 
Stig E meddelade att julgran är beställd till Gröna Torg. Byns julmarknad äger rum söndagen 
den 5 december då mölletomten kommer att vara på plats mellan kl 14-17. Kostnaden för 
godispåsarna diskuterades. Ska VKB själv stå för hela kostnaden eller kan vi få t ex 
Företagarföreningen att bidraga med en del? Tuve kontaktar ordf. Jönnert. 
b) Sjöfartsmuséet 
Mats S berättade om Höganäs museums fina utställning om sjöfart, till vilken Vikens 
Sjöfartsmuseum bidragit med en del utställningsföremål. Sjöfartsmuséet håller som vanligt 
öppet på julmarknaden den 5 december och VKBs styrelse uttryckte sin förhoppning om att 
Bengt Tellström traditionsenligt visar sina uppskattade bilder från gamla Viken. 
c)  Stiftelsen Skeppargården 
Ann-Britt berättade att förberedelserna till Skeppargårdens julmarknad den 4 december pågår 
för fullt. Hon meddelade också att Länsstyrelsen godkänt byte av gårdens grindar och att 
gårdens styrelse antagit ett anbud på 137 500 kr för tillverkning av sju grindar. VKBs styrelse 
godkände att medel från Kockska arvet bekostar denna ”försköning” av Skeppargården. 
d)  Från kassören 
Birgitta får många frågor från medlemmar med elavtal kring ev. återbetalning av 
medlemsavgiften om man t ex flyttar, byter elbolag etc. Medlemmarna önskar att vi informerar 
om detta på vår hemsida. I dagsläget har ca 350 medlemmar tecknat nytt elavtal.  Den 30/11 är 
sista dagen, så förhoppningsvis kommer många anmälningar de sista dagarna. Ordf. har satt 
upp gula anslag på byn som informerar om till vilka personer i styrelsen man kan lämna in sina 
underskrivna avtal. Till de medlemmar som inte tecknat sig för nytt avtal före den 13/11 
kommer Öresundskraft att skicka ut erbjudande om förlängning av elavtal. 



e) Inkomna skrivelser m m 
Ordf. har fått meddelande från kyrkogårdsförvaltningen att sockeln till en av gravstenarna på 
Kockska graven har lossnat och att detta måste åtgärdas. Detta är redan gjort till en kostnad av 
1 500 kr, vilket betalas av Kockska arvet. 

         Tuve och Sven-Åke har deltagit i ett möte med Peter Kovacs då bl a busslinjen 119 
         diskuterades. Vikenborna vill att linjen förlängs från Domsten till Viken och på Kovacs 
         uppmaning har Tuve tillskrivit Vägverket i detta ärende och fått ett ganska positivt svar. Kjell  
         kollar med kommunen hur långt ärendet avancerat. 

Vid mötet med Kovacs diskuterades också ett välkomstmöte för nyinflyttade Vikenbor. Tuve 
åtog sig att jobba vidare med denna fråga. 

 
§ 55  Badhytter/Badbryggor/Flottar 

Flotten utanför Gräähsa brygga är nu på land och det återstår endast för bröderna Jönsson att ta 
upp ankarna till flotten vid Fritidens brygga. 
Lars Ö meddelade att elevarbetet på Vikenskolan med att tillverka en ny badhytt fortgår enligt 
ritningarna. 
 

§ 56  Byaluren/Hemsidan 
          Kjell C konstaterade att det fortfarande finns en del missar i utdelningen av senaste numret av 
          Byaluren men att det blivit lite bättre. Han skall ta en diskussion med ansvarig ledare inom 
          Idottsklubben. I nästa möte med Byalurens redaktion kommer Olof Engvall att deltaga och 
          kommer förhoppningsvis att inta en permanent plats i redaktionen framöver. Redaktionen  
          måste nu omorganisera sig med tanke på att Kjell lämnar redaktörskapet vid VKBs årsmöte. 
         
§ 57  Kulturkommittén 
          Stig E har varit i kontakt med Ola Andreasson på Bamseförlaget för att diskutera en ev. 
          Bamsestaty utanför Vikens bibliotek. Ola A uttryckte ett visst intresse för projektet men ville 
          att Jonas Högström skulle göra en gipsmodell på Bamse som visar hur statyn kan komma att 
          se ut. Stig har nu givit Jonas detta uppdrag. 
 
§ 58    VKB-arrangemang 
           Vikenfesten och årsmötet 
           Festgeneralen Sven-Åke arbetar nu med att få ihop debet och kredit från Vikenfesten som 
           Ser ut att gå ihop även i år. Han skissar också på en ny effektivare organisation för 
           Vikenfesten som ska diskuteras vid festkommitténs start-upp-möte efter julhelgen. 
           Tuve ville gärna ha in förslag på någon trevlig underhållning vid VKBs årsmöte den 8 mars. 

 Styrelsemedlemmarna funderar och återkommer. 
 

§ 59   Övriga frågor 
          Birgitta E har träffat ett företag, Membit Förening, som säljer administrativa tjänster till olika 
          organisationer och hon redogjorde för detta koncept. Lars Ö är känner grundaren och lovade 
          att ta  kontakt med honom i denna fråga. 
           
§ 60   Avslutning 
          Ordförande tackade de närvarande styrelseledamöterna och förklarade mötet avslutat. 
 
          Nästa styrelsemöte blir onsdagen den 16 februari 2011 kl 19 på Östra Magasinet. 
 
 
          Anita Lindfors  Tuve Nilsson 
          v sekreterare  ordförande 
  


