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   Protokoll fört vid styrelsemöte i 
   Vikens Kultur- och Byaförening 
   onsdagen den 16 februari 2011  kl 19 
    i Östra Magasinet 
 
 

Närvarande: 
Kjell Cronert, Birgitta Eklöf, Stig Elversson,  Stig Ewaldson,  Anita Lindfors,  
Tuve Nilsson, Mats Svensson, Ann-Britt Strufve 
Ej närvarande: 
Sven-Åke Hansson, Marianne Nilsson, Lars Östholm 
 
Valberedningens ordförande Jan Witt inledde mötet med att presentera förslag på fyra nya styrelseledamöter 
efter avgående Kjell Cronert, Stig Ewaldson, Sven-Åke Hansson och 
Anita Lindfors.  Till årsmötet kommer valberedningen föreslå följande personer: Olof Engvall,  
Kajsa Palmqvist, Marie Rhenstam samt Roger Sandberg. 
 
 
§ 1  Mötets öppnande 
       Ordförande hälsade styrelsemedlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§ 2   Fastställande av dagordning 
        Den föreslagna dagordningen godkändes. 
 
§ 3   Föregående mötesprotokoll 
        godkändes.  
 
§ 4   Rapporter 

a) Stiftelsen Sophiamöllan 
Ordf. Stig E delade ut Sophiamöllans verksamhetsberättelse.  Julen 2010 bekostade 
Företagarföreningen granen på Gröna Torg och VKB stod för godispåsarna.  Stig skall 
undersöka om inte kyrkan och möllan kan samordna sina graninköp för att förhoppningsvis 
därigenom kunna pressa kostnaderna något. 
Byggaren av de nya möllevingarna anser att de nu bör impregneras, vilket kommittén bestämt 
sig för att göra. Vidare har den stränga vintern gjort att fogarna på möllan spricker och detta  
måste också åtgärdas. Elförbättringar måste också göras och kostnaderna härför har kommittén 
beräknat till ca 18 000 kr, en summa som man hoppas VKB kan stå för. 
b) Sjöfartsmuséet 
Ordf. Mats S läste upp Sjöfartsmuséets verksamhetsberättelse.  Muséet vill i Byaluren 
annonsera efter personer som är intresserade av att hjälpa styrelsen i dess arbete.  Sophiamöllan 
och Skeppargården har samma behov och det bestämdes att de tre stiftelserna skall göra ett 
gemensamt upprop i Byaluren.  Sjöfartsmuséet har öppet 27 juni-14 augusti alla dagar mellan  
kl 14-17. 
Tyvärr kvarstår fuktproblemen på Eriksborg.  Styrelsen  rekommenderades att anlita expert 
som kan kartlägga problemet närmare och föreslå en åtgärdsplan och beräkna kostnaden härför. 
Fram till nu har både Sjöfartsmuséet och Sophiamöllan gratis tagit emot grupper för visning. 
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De skall nu följa Skeppargårdens exempel och ta en avgift för sina guidade visningar.  
Skeppargården tar 500 kr i inträde för en busslast och 20 kr/person vid enskilda besök, men 
troligtvis kommer de båda andra stiftelserna att  lägga sig lite lägre. 
c)  Stiftelsen Skeppargården 
Ordf. Ann-Britt S läste upp stiftelsens verksamhetsberättelse.  Hon beskrev också problemen 
kring gårdens elförsörjning som är synnerligen omodern.  Det finns t ex bara ett ställe varifrån 
man kan dra el, vilket resulterat i konstiga/farliga sladdragningar.  Nu ska man göra en översyn 
av elinstallationen och också titta på lämpligt stöld- och brandlarm. Länsstyrelsen har särskilt 
utbildade personer för detta och en av dem är stadsantikvarie Ranbys hustru som nu 
Skeppargården tar till sin hjälp.  Ann-Britt berättade också att Vikenlotsen skall skriva om 
Skeppargården i sin nästa utgåva. 
 
d)   Från kassören 
 Kassören Birgitta presenterade den ekonomiska redovisningen för 2010 och förklarade de 
olika posterna för styrelsen. Resultatet för verksamhetsåret 2010 är mycket positivt med ett 
plus på 111 354 kr. Styrelsen diskuterade också och godkände kassörens förslag till budget för 
2011. 
e)  Inkomna skrivelser 
Ordf. läste upp ett avsnitt i skrivelse från Trafikverket gällande skyltning i Viken.  Kjell 
Cronert berättade i anslutning till detta att det nu är klart att en s k symbolskylt skall placeras i 
den södra infartsrondellen till Viken. 
 

 § 5  Badhytter/Badbryggor 
        Badhytterna skall målas och offert har tagits in.  En ny badhytt är beställd och i stort sett 
        leveransklar.  Ett ankare tillhörande flytbryggan vid Fritidens brygga ligger kvar på sjöbotten.     
        Dykare som skall ta upp  detsamma är vidtalad. 
 
§ 6  Byaluren/Hemsidan 
        Redaktör Kjell meddelade att manusstopp för Byaluren är den siste mars.  Kjell redogjorde 
        också för innehållet i nästa nummer av Byaluren  Han berättade dessutom lite för styrelsen om              
        den idégrupp för Vikens Framtid som han bildat. 
           
§ 7   Kulturkommittén 
        Styrelsen fick titta på en liten modell till en Bamsestaty som ev. skall beställas och placeras  
        framför biblioteket i Viken.  Jonas Högström har tagit fram modellen och är också beredd att  
        tillverka Bamsestatyn i brons, höjd 1 m, kostnad ca 200 000 kr. Stig E tar kontakt med Ola      
        Andreasson för att diskutera familjens ev. ekonomiska medverkan till denna utsmyckning. 
        En uppdatering av VKBs elektroniska utrustning diskuterades.  Förslag framfördes och  
        gillades för inköp av diascanner och projektor.  Stig E  kontaktar experter och inkommer med  
        förslag. 
        Café Ida beviljades 200 kr som ersättning till sångkören Delfinerna. 
 
§  8  VKB-arrangemang 

  Årsmöte 2011 
  Max Carling kommer att  tillsammans med några medarbetare  stå för en halvtimmas  
  underhållning i början av årsmötet.  Praktiska frågor diskuterades med tanke på att namnet  
  Carling säkert lockar extra många mötesdeltagare till Hemgården. 

        Den nyvalda styrelsen stannar kvar efter årsmötet och  konstituerar sig. 
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      Festkommittén 
I Sven-Åkes frånvaro berättade Tuve att en nyhet i samband med årets nationaldagsfirande är att 
en stor kör under ledning av Cecilia Alling och Helena Morath och med sångare från alla 
kyrkans körer kommer att framträda på en scen under firandet. Lotta Hördin kommer att festtala. 

       
§ 9 Övriga frågor 

- Hästspillning och märken efter hovar har uppmärksammats på promenadstigen längs havet. 
Tuve kontaktar Tekn.förvaltningen för att undersöka hur detta ridningsofog kan åtgärdas. 

- Det av kommunalrådet Kovacs föreslagna mötet för att hälsa nya Vikeninvånare välkomna 
har inte blivit av p gr a miss i tidsplaneringen från kommunalrådets sida.  Han har ännu inte 
lämnat förslag på ny dag. 

- Den gångna treårsperioden för elavtalet har varit gynnsam för Vikenborna.  Sifferredovisning 
finns i VKBs verksamhetsberättelse och på VKB hemsida. 

- Viken får den 7 mars nya postnummer, 26361, 26362, 26363 och för postboxarna 26303. 
 
§ 10 Avslutning 
          Ordförande tackade de närvarande styrelseledamöterna och förklarade mötet avslutat. 
 
           Nästa styrelsemöte blir prel. onsdagen den 23 mars kl 19 i Östra Magasinet. 
 
 
 
           Anita Lindfors  Tuve Nilsson 
           v sekreterare  ordförande 
            


