
 

 

   Protokoll fört vid styrelsemöte i 
   Vikens Kultur- och Byaförening 
    onsdagen den 23 mars  2011 kl 19 
    i Östra Magasinet 
 

Närvarande: 
Märta Braun (stf. A-B Strufve) Birgitta Eklöf, Sven-Åke Hansson,  Tuve Nilsson, Marianne Nilsson, 
Kajsa Palmqvist, Marie Rehnstam, Roger Sandberg, Mats Svensson, Lars Östholm . 
 
Frånvarande: 
Olof Engvall, Stig Elversson, Ann-Britt Strufve,  
 
§ 11 Mötets öppnande 

Ordförande hälsade styrelsemedlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat. 
                      Presentation av medlemmarna gjordes då detta var första mötet med nya styrelsen. 
 
§ 12 Fastställande av dagordning 

Den föreslagna dagordningen godkändes. 
 
§ 13 Föregående mötesprotokoll 

Inga kommentarer, lades till handlingarna. 
 

§ 14 Festkomittén 
 
                      Sven-Åke Hansson gav en förträfflig information om Festkommitténs arbete. 
 
 Några utdrag ur Sven-Åkes information. 
 

• Kommittén anordnar Valborgsmässofirandet, Nationaldagen, Kräftskivan samt 
Vikenfesten. 

• Ordförande i Vikens Kultur-och Byaförening är alltid Ceremonimästare för 
            Valborgsmässofirandet och Nationaldagen. 
    

• Medlemmar i festkommittén är ordförande i resp. Vikens olika föreningar. 
 I festkommittén ingår Carl-Fredrik Malmgren från Fremlab och  
 Clasgöran Strömgren 
 

• Huvudansvariga för Vikenfesten är VKB och Hamnföreningen 
 

• Kräftskivan kommer att gå av stapeln 5 aug. 
 

• Sven-Åke Hansson kommer att lämna ordförande och sekreterartjänsten för 
festkommittén efter årets Vikenfest. Nästa ordförande skall helst komma från 
VKB. 

 
 

• Ungdomsgruppen stöttas av Marie Tidedal, Marie Rehnstam och Sven-Åke 
Hansson. 

 
 

 



• Önskemål från Sven-Åke att Anita Lindfors ansvara för marknaden även i år. 
 

• Önskemål om att fler lokala odlare skall finnas med på marknaden. 
 

• Marknadsstånden hyrs av Sofiero. Kostnaden för hyra av ett marknadsstånd är 
35% av kostnaden, resten betalas av VKB, 

 
• Vikens kyrka representeras Marie Rehnstam och Kjell Cronert. 

 
• Vikens talangjakt är i år inställd. 

 
• Förlustgarantier lämnas av VKB och Hamnföreningen på 20.000 SEK vardera. 

 
• Förlustgaranti har ställts ut på 2500 SEK för Häst och vagn 

 
• Budgeten har man ej lyckats balansera i år på grund av neddragning av 

sponsorpengar, 
 

             Sponsorverksamheten ansvarar Sven-Åke för. 
 
          Olika typer av sponsorer: 
 
 Huvudsponsorer bidrar med ≥ 15.000 SEK    
 Arrangörssponsorer   ≥  10.000 SEK 
 Vanliga sponsorer 
 

• Att få tillstånd från polismyndigheten har inte varit några problem 
               

  
§ 15 Rapporter 
 

a) Stiftelsen Sophiamöllan 
Ingen representant närvarande 
 

b) Sjöfartsmuséet 
Man har börjat planera inför sommaren. Muséet behöver fler personer som är 
intresserade att hjälpa till.  
Man funderar på något tema för sommaren förslag finns på 
repslageri samt att åskådliggöra detta.  
 
Marie föreslog att skolan kontaktas, att man bjuder in lärarna till Möllan, Paul Jönska 
gården och Sjöfartsmuséet, för att väcka intresse och ge kunskap till både lärare och 
elever om Gamla Vikens historia. Det finns personer som kan berätta för barnen. 
Diskuterades att ta fram kursmaterial för olika årsgrupper. 
Mats tar kontakt med Gudrun Johannesson. 
 

c) Stiftelsen Skeppargården 
Man har möten varannan måndag. Jan Karlsson har börjat med vårbruket i trädgården. 
Ann-Britt och Zenita har haft möte med miljö och hälsovårdsnämnden och fått tillstånd 
att fortsätta servera våfflor och kaffe, samt servera kaffe under trädgårdsrundan. Man 
får även fortsätta med servering under julmarknaden.  
Grindarna är under reparation och skall förhoppningsvis vara klara till 
trädgårdsrundan. 
Anita Lindfors är ny medlem hos Paul Jönska gården. 



 
d) Från kassören 

 
Rörelse kapitalet består av medlemsavgifter och avgifter från badhytterna. 
250.000 + 35.000 var budget förra året. 
 
VKBs kapital på 3.5 miljoner består av arvet efter bröderna Kock. 
Användningen styrs av testamentet.  
Utgifter från arvet godkänns alltid av revisor Willard Möller.  
 
 VKB har idag 1200 medlemmar varav 1100 har elavtal. 
 
Konstituerande mötesprotokoll skall lämnas in till Swedbank av sekreteraren. 
 
Inbetalningskort för medlemsavgiften kommer att läggas med Byalurens 
vår nummer.  
 
Birgitta och Marianne författar förtydligande text på inbetalningskortet, då 
inbetalningen enbart gäller för nya medlemmar och ev. medlemmar som enbart betalat 
för ett år. (Alla med el avtal har betalat in avgift för tre år) 

 
          e) Inkomna skrivelser 

Kullabygdens Byaråd har inbjudit till möte 28 mars kl.19 – 21 i Fjälastorps skola. 
Deltagare från VKB: Kajsa Palmqvist och Roger Sandberg. 
 
Kallelse och Inbjudan till Eriksgården i Sjöbo 19 april kl.18 
Ingen från VKB kommer att deltaga. 
 

§ 16 Badhytter/Badbryggor 
   
 Badhytt nr 18 är under uppförande på Vikenskolan. 
                      Materiallista till taket håller Lars Östholm på att färdigställa. Klass 8 bygger badhytten, 

som tyvärr ej hinner bli klar till dess att hytterna hyrs ut 1 maj. Hytten beräknas bli klar 
i juni. 

                      Betongplatta till badhytten beställs av Göran Hallin. 
 
 En artikel borde skrivas om badhytten i Byaluren. Lars tar kontakt med Göran. 
 
 Badbryggor 
 Lisas brygga sköts av VKB. Måste repareras efter vintern. Trappan skall ner på plats. 
 
 Trappan på piren skall repareras 
 

 Trapporna på piren och stenbryggan läggs på plats med hjälp av kranbil, av Anders 
Svensson från Stimtec 

 
 Flottarna ligger på båtuppställningsplatsen, och skall renoveras innan säsongen. 

  
  

§ 17 Byaluren/Hemsidan 
 Olof var ej närvarande, men Byalurens redaktion jobbar på med nya numret.  
  

Kajsa har många vackra bilder på sin trädgård, som kunde användas till ett reportage i 
Byaluren. Kajsa kontaktar Olof. 
 



§ 18 Kulturkommittén 
 

Jonas Högström har tillverkat en prototyp av tänkt Bamsestaty för att placeras vid 
biblioteket. 
Stig Ewaldsson har visat figuren för familjen Andreasson. 
Frågan om skulptur av Bamse, kvarstår. Inget svar har kommit från Bamseförlaget AB 
i Löddeköpinge.  
 
Marie påpekade att förankringen av Gubbarna i Vikens hamn bör förbättras, då barnen 
älskar att krama och klättra på gubbarna. 

  
§ 19   VKB-arrangemang 
    

 Årsmötet 2011  
 Inga kontroversiella frågor kom upp under mötet. Allt löpte enligt ritningarna. 
 

             Valborg 

Arrangemanget runt Valborgsmässofirandet är klart. Firandet kommer att ske vid 
Eriksborg.  
Talare VKBs  Ordförande  Tuve Nilsson 
Kullabygdens kammarkör uppträder under ledning av Cecilia Alling. 
Ordförande Tuve Nilsson kommer att vara Ceremonimästare 

 
 Nationaldagen  
 VKB står för Nationaldagsfirandet.  
            Musik: Husarsextetten 

Sång under ledning av Cecilia Alling och HelenaMorath med sångare från kyrkans alla 
körer inklusive Kullabygdens Kammarkör. 
Talare: Lotta Hördin.  
Flaggutdelning,  

  VKBs Ordf. Tuve Nilsson kommer att vara Ceremonimästare. 
 
§ 20  Övriga frågor. 
   

Stora kartan skall komma upp så fort tjälen gått ur marken. Arbetet med denna karta 
startade oktober 2005. Eftersom det tagit så lång tid har även Vikens Ry kommit med. 
Kartan kommer att placeras vid södra resp. norra infarten, vid Svanebäcksinfarten, på 
hamnplan samt vid Jollen. 
 
Tuve informerade om idén till ombyggnad av hamnen. 
 
Middag på rest. Barbord Tuve återkommer med datum 9/6 alt 14/6. 
 

§ 21   Avslutning, nästa styrelsemöten 
                      24 maj och 26 juli   
 
                   Ordförande tackade de närvarande styrelseledamöterna och förklarade mötet avslutat. 
 

             
 

  
  
 

Marianne Nilsson  Tuve Nilsson 
          sekreterare   ordförande 


