
 

 

   Protokoll fört vid styrelsemöte i 
   Vikens Kultur- och Byaförening 
    tisdagen den 24 maj  2011 kl 19 
    i Östra Magasinet 
 

Närvarande: 
A-B Strufve, Birgitta Eklöf, Olof Engvall, Stig Elversson,Brita Malmberg(st.f Mats Svensson)  
Tuve Nilsson, Marianne Nilsson, Kajsa Palmqvist, Roger Sandberg,  
 
Frånvarande: 
Mats Svensson, Marie Rehnstam, Lars Östholm 
 
§ 22 Mötets öppnande 

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

Den föreslagna dagordningen godkändes. 
 
§ 24 Föregående mötesprotokoll 

Inga kommentarer, lades till handlingarna. 
 

§ 25 Ramprogrammet för ut byggnad av södra Viken.    
  Tuve läste upp förslag till utveckling och mål för Viken skrivet 2008. 
 Vision 09 presenterades i Byaluren 32. 

Vid samrådsmötet som hölls i hemgården beslöts att alla föreningar i Viken skulle 
skicka en gemensam skrivelse med synpunkter på det framtagna materialet. 

 Efter en del diskussioner enades styrelsen om det förslag som Tuve N. tagit fram. 
 Möte med alla intressenter i Viken skall hållas 25 maj. 

               
  
§ 26 Rapporter 
 

a) Stiftelsen Sophiamöllan 
Elkvarnen är nu klar och i gång. Man håller på att färdigställa allt till  
Skånska Möllornas Dag söndagen 3 juli kl. 11-17    
Sophiamöllan kommer att ha öppet och mala varje söndag i juli kl. 11-16, visning och 
malning om vinden tillåter. 
Man kan köra vingarna vid max 15 meter/sekund, dock ej om vinden är byig. 
Jordfelsbrytare skall installeras.  
 
Revisorn hade en fråga angående försäkringsbeloppet på Möllan. Länsförsäkringar har 
sagt att beloppet inte kan ökas upp.  
 

b) Sjöfartsmuséet 
  
Utställningen i sommar kommer att handla om båt och skeppsbyggeri genom tiderna i 
Viken. 
 
Bl.a har man lånat fyra modeller tillverkade av C-A Paulsson. 
 



Skonaren Albatross som byggdes 1919 och var i bruk mellan 1920 och 1961. 
Öppet f.o.m 27 juni  tom 14 aug  kl. 14 -17 
 
 

c) Stiftelsen Skeppargården 
   

Grindarna är ej ännu klara. Massiva nya ekstockar till stolparna har tagit tid att 
Få fram och såga till. Grindarna får ej bytas ut, utan repareras. Skall vara klara i juni. 
 
Temperaturen i Paul Jönska gården får ej understiga 16ºC. Idag använder man element  
Kopplade med förlängningssladdar. Offert har erhållits för att sätta in nya ledningar 
och nya uttag på 11.250 SEK. 
Försäkring och larm skall ses över. 
 
 
P.J kommer att deltaga i Trädgårdsrundan 3-5 juni. 
Söndagar i juni öppet     kl. 15-17 
Alla söndagar i Juli är Paul Jönska öppen kl. 15 -17    
Våffeldagen 17 juli öppet    kl. 14-17 
 
Man har haft många besöksgrupper på Paul Jönska Gården, vilket är mycket glädjande. 
Birgitta Eklöf ingår numera i måndagsgruppen. 
 

d) Från kassören 
 
Det börjar komma in sponsorpengar till Vikenfesten. 
Hittills har 31000 SEK kommit in.  
Birgitta meddelar S-Å Hansson efterhand. 

          e) Inkomna skrivelser 
Enbart ramprogrammet, som diskuterades under § 25. 
 

§ 27 Badhytter/Badbryggor 
  

Gamla badhytt nr.18 är bortforslad. Den nya tillverkad av klass 8 på Vikenskolan 
Beräknas vara klar i början av juni. Olof kontaktar Lars Östholm för direkt 
tidsangivelse när nya hytten sätts på plats för ett reportage i nästkommande Byalur.  
 

 Betongplatta till badhytten beställd av Göran Hallin. 
 
 Flottarna kommer ut först när vattnet når 18ºC. 
 Johan Jönsson hjälper till med att lägga ut flottarna. 
 Dykare har hittat ankarna till flottarna och fäst bojar på ankarna. 
 Badbryggor 

 Lisas brygga skall repareras. Ny trappa skall ner på plats. 
 
 Trappan på piren skall repareras  

  
§ 28 Byaluren/Hemsidan 
 
 Olof meddelade att nästkommande nummer i princip är klart. 

Olof som ny huvudredaktör berömde redaktionen.  
Många nya idéer har han på gång. Vissa förändringar är redan genomförda.  
Återväxt behövs även till Byaluren.  
  
  



§ 29 Kulturkommittén 
 
 Bamsestatyn 

Stig har fortfarande en fot kvar i kulturkommittén för att hålla kontakten med familjen 
Andreasson. 
Jonas Högström har tillverkat en prototyp av tänkt Bamsestaty för att placeras vid 
biblioteket. 
Stig Ewaldsson har visat figuren för familjen Andreasson. Ett antal kommentarer har 
inkommit från familjen som Stig förmedlat vidare till Jonas Högström.  
Beslut 1 
Styrelsen beslutade att VKB står för kostnaderna av skulpturen 200. 000 SEK om 
skulpturen godkänns av familjen och inget bidrag erhålles från Bamseförlaget AB. 
 
En ny bok om golfbanan i Viken. 

En bok om Vikens golfbana håller på att färdigställas.  
Författarna till boken:  Lennart Andersson 
  Anders Engström 
  Claes Kvist:  kontaktperson Hickorysällskapet. 
  Jan Stewenius. 
 
Golfklubben bildades 1924 som nr.5 i Sverige. 
Golfbanan ritades av William Hester. 
Boken kommer att ges ut i 800 exemplar med kostnad på 100 000 Sek. 
Önskan har inkommit om bidrag till tryckningen. Boken beräknas komma ut i höst. 
Birgitta kontaktar Willard Möller ang. Kockska pengarna. 
Olof kontaktar Anders Engström. 
 
Beslut 2 
Styrelsen beslutade med ett bidrag på 25 000 SEK till tryckningen. 
 
   
 
. 

  
§ 30   VKB-arrangemang 
    
   

 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. 
  Stort tält kommer att sättas upp. 
  Något större kostnad än tidigare år.  Går på reservkapital. 
 
  Vikenfesten 

Två nya sponsorer har tillkommit: Volvo och Sans och Balans. 
 Festens ekonomi i hamn. 
 
 
 
 



§ 31  Övriga frågor. 
 
  Styrelsen 

Marie Rehnstam avgår ur styrelsen pga flytt till Stockholm. 
Kajsa Palmqvist avgår ur styrelsen pga av senare flytt till Höganäs. 
 
Tuve har kontakt med tre personer som är intresserade av att ingå i styrelsen. 
 
Middag på rest. Barbord 9/6   
 
Idé från Kajsa Palmqvist. 

Vid förra mötet påpekade Marie  att förankringen av Gubbarna i Vikens hamn bör 
förbättras, då barnen älskar att krama och klättra på gubbarna. 
Detta föranledde Kajsa att fundera vidare. VKB borde utlösa en tävling om en liggande 
skulptur i stengods av något slag där barnen kunde leka utan att skada sig själva eller 
skulpturen. Dessutom är detta material väderbeständigt. 
 
Norra Hage vägen 

 
 Norra Hage vägen skall börja byggas om efter semestern. 
 
 

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

             
 

  
  
 

Marianne Nilsson  Tuve Nilsson 
          sekreterare   ordförande 


