
Protokoll fört vid styrelsemöte i 
Vikens Kultur- och Byaförening 
onsdagen den 21 mars 2012 kl 19.00 
i Östra Magasinet 
 
 

 
 
 
Närvarande: 
Catharina Bodin, Agnetha Edwardson, Johan Marklund,  Roger Sandberg, Marianne Nilsson, 
Tuve Nilsson, Ann Britt Strufve, Stig Elversson. 
 
Frånvarande.  
Olof Engvall, Petra Edvinsson 
 
Dagordning: 
 
§ 11  Mötets öppnande 
 

Ordförande hälsade styrelsemedlemmarna välkomna och förklarade  
mötet öppnat. 

 
§ 12  Fastställande av dagordning 
 

Den föreslagna dagordningen godkändes. 
 
§ 13  Föregående mötesprotokoll. 
 

Föregående protokoll godkändes.  
 

§ 14  Rapporter 
 

a) Sophiamöllan. 
 

Inget nytt att meddela sedan föregående möte. Öppettider finns på hemsidan. 
    
b) Sjöfartsmuseet 
 

Ingen närvarande från Sjöfartsmuseet 
  

c) Paul Jönska Gården 
Man har börjat så smått i trädgården. 
Fredagen den 13 april sätts sol filmen upp. 
Arbetet med grindarna startar sista veckan i mars. 

 
d) Från Kassören 

 
Agnetha Edwardson vår nya kassör har tagit över all dokumentation och handkassan 
från Birgitta Eklöf. 
 
Birgitta och Agnetha bestämmer träff med person på Swedbank. Birgitta skall lämna 
sin dosa och Agnetha erhålla en ny dosa. 



 
e) Inkomna skrivelser m.m 

Ramprogram för södra Viken idag och i morgon.  
Protokoll från kommunstyrelsen 24januari godkänt av reviderat planprogram och 
miljökonsekvensberedning.  Man har kallat till samrådsmöte 27 mars i Hemgården. 
Byaföreningen, Hamnföreningen, Båtsällskapet och Företagarföreningen skickade  
tidigare in en skrivelse med synpunkter på ramprogrammet. 

 
§ 15 Badhytter/Badbryggor 
                
               Dystert på badhyttsfronten. 10 nya hytter kräver ny detaljplan som kostar  
               100 000 SEK. 
 

 LisasBrygga 

 Lisas brygga blev totalförstörd under senaste stormen. 
 Väntar på offert för renovering av bryggan. Stimtec ville inte lägga ett anbud på 

Lisas brygga. SSE är också vidtalade. 
        
§ 16  Byaluren/Hemsidan 
      Olof Engvall ej närvarande, men Tuve informerade om att  
              nästa nummer av Byaluren kommer i början av maj och innehåller 32 sidor.  
 

Om man vill ha ut någon information skall man tänka på att informationen skickas 
till Paula för att komma in på hemsidan. 
 
Södra Viken: Försöka få in något om mötet gällande södra Viken i Byaluren. 

 
§ 17  Kulturkommittén 
 

Bamsestaty 

      Tuve Nilsson och Stig Evaldsson har tillsammans med Majvor Andreasson besökt 
               Jonas Högström och delgivit sina synpunkter på statyn.  

 
John Oltins samlingar 

Lokal har ej ännu hittats i byn. I panncentralen finns lokal att hyra. Thomas 
Andersson har tagit över lokalen och kan hyra ut lokal information från Catharina. 
  

§ 18  VKB –arrangemang 
 

 

• Valborgsmässoafton 

 Vikens nya präst Stina Hagman kommer att hålla vårtalet. 
 Ordförande Tuve Nilsson kommer att vara Ceremonimästare 
 Körsång 

  
• Nationaldagen  
VKB står för Nationaldagsfirandet.  
Musik: Husarsextetten 
Körsång 
Sveriges nationaldags talare: Kerstin Thurdin 
Flaggutdelning,  
VKBs Ordf. Tuve Nilsson kommer att vara Ceremonimästare. 
 
 

 



• Festkomittén 

 
Ansökan skall lämnas in om polisarrangemang under Vikenfestivalen  
kostar 3050 SEK. 
 
 
Största sponsor är Fremlab som efterskänker 60% av kostnaden. 
Marcus Nermin kommer att stå för maten i tältet. 
 
Ny ungdomsgrupp: 
Gunilla Elversson kommer att hålla ihop gruppen. Man kommer att ha en egen 
budget på 16 000 SEK. 3000 kr från resp:  Byaföreningen, Hamnföreningen, 
Båtsällskapet och Företagarföreningen i byn samt 4000 SEK från kommunen. Tre 
killar kommer att ingå i gruppen. 
Johan kommer att ha ett visst deltagande 
 
Tennisklubben kommer att tillfrågas av Catharina om sponsring till 
ungdomsgruppen.. 
 

§ 19  Övriga Frågor 
           

 Strandstädning 

 
 Efter stormen i höstas måste stranden städas upp. Catharina Bodin tar upp frågan med 
skolan om intresse finns rensa stranden för att få ihop lite pengar till Auschwitzresan. 
Tiden är dock knapp varför ordf. planerar städning i samråd med kommunen. (tillkom 
efter mötet) 

 
Kockska Tavlorna 

Tavlorna finns idag på kontoret ovanför Östra Magasinet. 12 st av tavlorna har 
Vikenmotiv som kommer att hängas på Vikhaga. Oscar Jönsson kommer att tillfrågas 
om hur tavlorna kan hängas på bästa sätt. 
 
Valborgsbrasan. 

 
Platsen för Valborgsbålet skall markeras innan påsk. 
 
Där sätts även upp skyltar att enbart brännbart trädgårdsavfall kastas såsom kvistar o.dyl. 
-ej stora stockar. 
Johan och Tuve markerar platsen. 
 

§ 20 Avslutning 
  

Ordförande tackade deltagarna och förklarade mötet avslutat. 
 
Datum för nästa styrelsemöten 23 maj och 25 juli. 
  

 
 

 
 Marianne Nilsson   Tuve Nilsson 
 Sekreterare    Ordförande 
 
 
 


