
Protokoll fört vid styrelsemöte i 
Vikens Kultur- och Byaförening 
torsdagen den 9 februari 2012 kl 19.00 
i Östra Magasinet 
 
 

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

Ordförande hälsade styrelsemedlemmarna välkomna och förklarade  
mötet öppnat. 
 
Mötet inleddes med att Hannes Persson och Eric Witt berättade om sina idéer att 
ev.starta kafé på Hemgården eller verksamhet i Vikens trädgård.för ungdomarna i Viken. 
Johanna Nilsson ungdoms samordnare i kommunen är vidtalad men kan i dagsläget ej 
göra något. Önskemål finns om bidrag till verksamheten. VKB är positivt inställda till 
att det görs något för ungdomarna i Viken. Hannes P. och Eric W.  
får återkomma när det klarnat hur och var verksamheten skall drivas. 

 
§ 2  Fastställande av dagordning 
 

Den föreslagna dagordningen godkändes. 
 
§ 3  Föregående mötesprotokoll. 
 

Föregående protokoll godkändes. Dock Majvor Andreasson hade fått fel förnamn. 
 

§ 4  Rapporter 
 

a) Sophiamöllan. 
Mindre folk på julmarknaden i år. Olika orsaker till detta diskuterades. Troligen 
påverkades julmarknaden av att både Höganäs och Helsingborg hade marknad samma 
dag. Vore bra om mer skrevs om julmarknaden i Byalurens höstnummer. Av de 300 
godispåsar som tillverkades i år såldes 200 påsar , 100 påsar lämnades till fritids.  
 
Axellagret är monterat. Jordfelsbrytaren är på plats, samt ny elcentral installerad  
18 000 SEK har tidigare erhållits från VKB för modernisering av elen. 
Kostnaden slutade på 22467 SEK. 
Beslut 1 
Tilläggsanslag på 4647 SEK beviljas till Sophiamöllan av Kockska pengarna. 
 
 
 



Möllans stenfot kommer att lagas och målning av fönster kommer att göras. Dessa 
arbeten ligger i Möllans budget. 
Idé finns att stensätta marken i Möllans gång, att återställa som det var en gång och ta 
bort asfalten och höja upp marken till samma nivå som det var tidigare och slippa 
problem med regnvatten. 
 
b) Sjöfartsmuseet 
Stillsamt just nu. 
Mats avgår till årsmötet, ännu ej klart med efterträdare. Ev. är två nya personer 
intresserade att delta i arbetet med sjöfartsmuseet. Man skall anordna ett möte i mars 
och bjuda in dessa personer. 
Man har börjat spåna om sommarutställningen. 
NP Bygg skall ämna in offert på renovering av Eriksborg. 

  
c) Paul Jönska Gården 
Julmarknaden regnade bort, dock gjorde man 17000 SEK netto. 
 
Birgitta Eklöf och Anita Lindfors kommer att ingår i styrelsen för Paul Jönska gården. 
Man kommer att deltaga i Trädgårdsrundan i juni, Tusen trädgårdar 12 augusti samt 
julmarknaden 8 december. 
Huset kommer i år att vara öppet mellan 24 juni och 26 augusti. 
Paul Jönska gården har i år varit öppen för visningar i 30 år. 
 
Förfrågan  har kommit till VKB ang. medel  till takskägget, vilket är i stort behov av 
ommålning.  
Beslut 2 
19000 kronor beviljas till ommålning av takskägget. 
 
 
Önskemål om pengar för uppsättning av solskyddsfilter för att rädda textilierna, 
vilket beskrevs i föregående protokoll. 
 
Beslut 3 
13125 SEK beviljas till uppsättning av solskyddsfilm. 
 
 
Önskemål om medel till att förbättra Paul Jönska gårdens trädgård 
Beslut 4 
23000 SEK beviljades för att kunna förbättra och återställa Paul Jönska gårdens trädgård. 
 
  
d) Från Kassören 

 
Utfall av 2011 års budget presenterades av Birgitta som även gick igenom budgeten för 
2012. 
 
Vikenfesten 
Krävs även i år förlustgarantier 
Kostnaden för marknadsstånden har ökat. För att få ner kostnaden för Vikenfesten 
kommer Mats S. att höra med kommunen om det finns 25 st marknadsstånd att hyra.  
Tuve kontaktar Sven-Åke beträffande fjolårets Vikenfest. 
 
 
 
 



e) Inkomna skrivelser m.m 
Ramprogram för södra Viken idag och i morgon.  
Protokoll från kommunstyrelsen 24januari godkänt av reviderat planprogram och 
miljökonsekvensberedning.  Man kommer att kalla till samråd 27 mars i Hemgården. 
 

§ 5 Badhytter/Badbryggor 
 
 LisasBrygga 
 Lisas brygga blev totalförstörd under senaste stormen. 
 Väntar på offert för renovering av bryggan. Tuve kommer att ta kontakt med Bryggans 

Vänner i Viken. 
 
 Nya badhytter 
 Plan finns upprättad inom vilket område badhytter skall stå. Detta finns dokumenterat på 

karta från 1988. 
 Ansökan om fler badhytter kommer att skickas in till kommunen. 
 Slöjdläraren på Vikenskolan intresserad av att bygga fler badhytter. 

  
§ 6  Byaluren/Hemsidan 
 Olof Engvall var sjuk, men Tuve informerade om att  
 nästa nummer av Byaluren kommer att innehålla 32 sidor.  
 

Om man vill ha ut någon information  skall man tänka på att informationen skickas till 
Paula för att komma in på hemsidan. 

 
§ 7  Kulturkommittén 
 

Bamsestaty 
Jonas Högströms kommer att tillverka en 1 meter hög Bamsestaty i brons som skall stå 
framför Biblioteket. Bamseförlaget har godkänt förslaget.  
VKB  har ett avtal med Jonas Högström och ett med bröderna Andreasson. 
 

  
§ 8  VKB –arrangemang 

 
• Årsmöte 8 mars program 

Polischefen Kristina Pålsson kommer och informerar om polisens brottsförebyggande  
arbete.  
 

• Valborgsmässoafton talare. 
Vikens nya präst Stina Hagman 
 

• Sveriges nationaldag, förslag till talare 
Ännu ej klart. 

 
§ 9  Övriga Frågor 
           

 Lekredskap till lekplatsen i hamnen.  
 
Nytt lekredskap kommer att köpas in och sättas upp mellan gungställningen och 
hamnkontoret i hamnen. Ställningen Nordon från Hags i Aneby är 8.9 x 7.7 meter stor. 
Även barnstugorna önskar få detta lekredskap. 
Ställningen kostar 98 000 SEK. VKB resp Hamnföreningen står för halva kostnaden var. 
Kommunen sätter upp lekställningen. 
  



 
 
 
 
Kockska Tavlorna 
Tavlorna finns idag på kontoret ovanför Östra Magasinet. 12 st av tavlorna har 
Vikenmotiv. Förslag finns att hänga tavlorna på Vikhaga. I mars kommer möte att hållas, 
där Tuve kommer att presentera detta förslag. 
 
Bastu 
 
Möte på söndag eftermiddag i Viken angående bastun vid Kvickbadet. När ny kommer 
att byggas finns önskemål om att den gamla flyttas till Viken. Kristian Resvik, 
Hamnföreningen och några andra intressenter kommer att ha möte om bastun, vilken 
passar precis under taket vid Grähsa Brygga. Man får lägga däck runt och en trappa ner 
till vattnet. 
Det får också anordnas en hiss med stol ner till vattnet för handikappade. Detta i 
samarbete med Bengt Silverstrand ordförande i DHR i Höganäs. 
 
Gamla väg 111genom byn 
 
Skissen med rondell i Byaluren har fallit väl ut. Tuve har träffat Lennart Andersson på 
kommunen. Förslag om utformningen skall tas fram av en konsultfirma. Samråd senare i 
år. 

 
§ 10 Avslutning 
  

Ordförande tackade deltagarna och förklarade mötet avslutat. 
 
 

 
Datum för nästa styrelsemöte bestäms efter årsmötet 
  

 
 
 
 Marianne Nilsson   Tuve Nilsson 
 Sekreterare    Ordförande 
 
 
 


