
Protokoll fört vid styrelsemöte i 
Vikens Kultur- och Byaförening 
torsdagen den 17 november 2011 kl 19.00 
i Östra Magasinet 
 
 

 
 
 
Närvarande: 
 Birgitta Eklöf, Olof Engvall, Roger Sandberg, Marianne Nilsson, Tuve Nilsson,  
Ann Britt Strufve, Stig Elversson, Mats Svensson, Lars Östholm. 
 
  
 
Dagordning: 
 
§ 43  Mötets öppnande 

Ordförande hälsade styrelsemedlemmarna välkomna och förklarade  
mötet öppnat. 

 
§ 44  Fastställande av dagordning 
 

Den föreslagna dagordningen godkändes. 
 
§ 45  Föregående mötesprotokoll. 
 

Föregående protokoll godkändes.  
 

§ 46  Rapporter 
 

a) Sophiamöllan. 
Julgranen kommer  till Möllan 25 eller 26 november. Kostnad ca 6000 SEK.  
300 godispåsar tillverkas i år. VFF bekostar granen och VKB godispåsarna. 
Lagret vid axeln skall bytas inom kort. Det kommer att sättas dit ett mässingslager. 
Kostan 7000 SEK för ett mässingslager. Vingarna kan snart snurra. 
18 000 från VKB till modernisering av elen. Bla till jordfelsbrytare.  
  

 
b) Sjöfartsmuseet 

Bildvisning på skyltsöndagen. Glögg serveras. 
Mats avgår till årsmötet, letar efter efterträdare.      
  

c) Paul Jönska Gården 
 

Larm och ny el har dragits in. Kostnaden för detta har man själv stått för. 
De renoverade grindarna är färdiga men kommer inte att sättas på plats förrän till 
våren.   
Man har haft möte med Kulturmagasinet på Fredriksdal angående hantering av 
textilierna. Textilier skall visas upp och bytas med jämna mellanrum. För att 
minimera skada på textilierna kan man sätta upp solfilter på fönstren, vilket är 
godkänt av Länsstyrelsen. Två företag har lämnat offert.  Paul Jönska Gården 
kommer att begära pengar till detta från VKB. 



Aktiviteter pågår inför julmarknaden. 
Man har fått tre nya medlemmar till Paul Jönska Gården. 

 
d) Från Kassören 

 
Birgitta redogjorde för inkomna minnesgåvor på totalt 2300 SEK. 
 
VKBs postgirokonto används ej, varför Birgitta kommer att avsluta kontot. De 
pengar som finns på kontot kommer att skickad över till aktivt bankkonto. 
Kopia på konstituerande protokoll skickas till Birgitta. 
 
Utfall av 2011 års budget presenterades. Önskemål om bättre budget underlag 
önskas för nästa års budget.  
 

e) Inkomna skrivelser m.m 
 
Nytryckta kuvert 
Mediagården har tryckt upp 1000 nya A5 kuvert med ny adress , email adress och 
VKBs hemside adress. 
 
Kullabygdens Byaråd 
Tuve och Roger deltog i Kullabygdens Byaråds möte 17 oktober .  
Häljarödbadens stug och Byaförening var värd. Protokoll har ännu inte erhållits. 

 
 

                Café Ida 
Anita Lindfors fortsätter att representera VKB vid Café Idas träffar. Möten hålls 
sista måndagen i månaden. VKB står för kostnad av kaffebröd 3 gånger per år. 

 
§ 47 Badhytter/Badbryggor 
       Lisa brygga har skadats under stormarna i sommar. 
 
               Badhytt nr 18 är färdig, blev något dyrare än planerat pga takpappen.. 
 
              Stenbryggans trappa är flyttad till hamnen. 
              Flotten utanför fritidens brygga ligger på land i hamnen.   

Ankarkättingen fick sågas av. Flotten skadad, till våren kommer det skadade 
elementet att ersättas. 
Tuve kollar flottens garantitid.  
Det behövs något annat sätt att förankra flotten. Ansvaret ligger hos leverantören av 
flotten. 
Trappan på hamnpiren lagad. 
Grähsa brygg blåste delvis bort vid storm i augusti. Delarna återfanns och sattes på 
plats dagen efter. Trappan har stått pall i 7 år. Den övre trappan till 
omklädningshytten skall bytas ut.  

 
§ 48  Byaluren/Hemsidan 
 

Olof Engvall berättade om Byaluren och önskemål att utöka med ytterligare ett nr 
årligen. Svårt att få till stånd då alla arbetar med tidningen på sin fritid. Två nya 
medarbetare, Pernilla Ringström och Susanne Persson har knutits till redaktionen. 
Mycket hög redaktionell nivå. Önskemål finns från Olof att utöka sidantalet. 

         Vad vill vi ha med i nästa nummer som kommer ut i maj? Önskemål skickas till Olof. 
         Alla, glöm inte uppdatera hemsidan. Skicka material till Paula som hanterar hemsidan. 
 



§ 49  Kulturkommittén 
 
         Kockska gruppen är renoverad. Figurerna är dessutom förstärkta. 

Jonas Högströms nästa uppdrag blir att tillverka en ca 1 meter hög Bamsestaty som skall 
stå framför Biblioteket. Stig Ewaldson har kontakt med Eivor Andreasson. 
Jonas Högström skall tillsammans med 2 söner Andreasson göra en prototyp. 
Stig, Tuve och Eivor Andreasson skall godkänna prototypen. 
Ev. blir prototypen klar i februari. 

  
§ 50  VKB –arrangemang 

 
• Årsmöte 8 mars förslag till program 

Tuve kontaktar Polischefen Kristina Paulsson. Hon kommer och informerar   
om polisens arbete.  
 

• Valborgsmässoafton förslag till talare. 
Talare är vidfrågad, återkommer i januari med svar. 
 

• Sveriges nationaldag, förslag till talare 
Ännu ej officiellt. 

 
§ 51  Övriga Frågor 
         Olof: Önskemål om fler soffor i hamnen, Inte bara på rad utan som grupper.  
         Tuve får ta upp frågan med Hamnföreningen 

 Lekplats i hamnen.  
 Förslag på lekplats som finns i Hornæks Hamn diskuterades . 
 Jättefin, men dyr. Kanske man kan  nyttja en del av deras skapelse. 
Frågan kommer att återkomma.     
Två vinster från Kullaflyg vid sommarens lotteri ej uthämtade. Lämnas till 
Skeppargården och Sophiamöllan och deras lotterier på Skyltsöndagen. 
 
Önskemål har inkommit om fartbegränsning till 30 km/tim på Björkvägen    
Vångavägen och Ekstubbevägen med en bula på Björkvägen. 
Tuve Nilsson skickade en skrivelse till Stadsbyggnadsförvaltningen. 
30 km/tim kommer att införas 2011-12-01. Ev. farthinder kommer att ytterligare utredas. 
  
 
 

§ 52 Avslutning 
  

Ordförande tackade deltagarna och förklarade mötet avslutat. 
 
 

 
Datum för nästa styrelsemöte torsdag 9 februari 2012 kl.19.00                                        
i  Östra  Magasinet. 
   
OBS Påskrift av verksamhetsberättelse och balansräkning 
inför årsmötet. 
  

 
 

 
 Marianne Nilsson   Tuve Nilsson 
 Sekreterare    Ordförande 



 
 
 


