
Protokoll fört vid styrelsemöte i 
Vikens Kultur- och Byaförening 
onsdagen den 23 maj 2012 kl 19.00 
i Östra Magasinet 
 
 

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

Ordförande hälsade styrelsemedlemmarna välkomna och förklarade  
mötet öppnat. 
Ordförande meddelade att Petra Edvinsson avsagt sig sin post i Styrelsen 

 
§ 22  Fastställande av dagordning 
 

Den föreslagna dagordningen godkändes. 
 
§ 23  Föregående mötesprotokoll. 
 

Föregående protokoll godkändes.  
 

§ 24  Rapporter 
 

a) Sophiamöllan. 
 

Branden i en av möllestockarna var ett par dm lång. Branden släktes av personer 
som befanns sig i Östra Magasinet. 
 
Man håller på att iordningsställa Möllan till första öppningstillfället som äger rum  
söndagen den 1 juli på Skånska Möllors dag. 
 
En DVD-film  som framtagits av Stig Norén , som var sadelmakare, har erhållits av 
dottern. Filmen är en timma lång.   Önskemål finns om att ha en platt TV att hänga 
på väggen i Magasinet där man kan visa olika intressanta material.  

    Stig Elversson tar reda på vad som behövs för utrustning och återkommer.   
    
b) Sjöfartsmuseet 
 

Nya ordföranden Carl Larsson presenterade sig och önskades välkommen till sitt nya 
uppdrag. 
 
Simon Arne skänker sjöboden till sjöfartsmuseet. 



 
  

c) Paul Jönska Gården 
 

Man har bytt jord i sängarna. Grävt upp singel på gångarna. Buxbomen ser hyfsad ut. 
1-3 juni deltar man i trädgårdsrundan.  
 
Solfilmen insatt måndagen 14 maj. 
 
Våffelservering 15 juli. 
 
Öppet under sommaren från midsommar till 15 augusti: söndagar 15-17. 
 
Öppet under Vikenfesten. 
 
Paul Jönska kommer även att deltaga den 12 augusti i 1000 trädgårdar. 
 
 31 juli firas 30-årsjubileum. En kommitté är tillsatt för firandet. 
                  
 Alnarp vill använda Paul Jönska gården för sina studenter.  
 Ev. kommer man att ha ett samarbete med Alnarp i framtiden. 
 
 En bok om trädgårdsarkitekter håller på att sammanställas av  
 fotograf Ole Jais-Nielsen. Paul Jönska gården kommer att finnas med i boken. 
 
Önskemål finns om ett eget brandsäkert skåp.  
Ann-Britt tar kontakt med statsantikvariet. 
 

d) Från Kassören 
 
Alla badhytter är betalda. Bamsestatyn är delbetald.  
  

 
e) Inkomna skrivelser m.m 
 

Avtal klart med Hemgården. 
  
§ 25 Badhytter/Badbryggor 
 

         Städning av stranden genomfördes 21 april. Då allt inte blev städat skall klass 7 på 
Vikenskolan städa ytterligare på stranden innan avslutningen. För detta erhåller   
Klass 7  5000 kronor till skolresa. 

                
        Grähsa brygga lagad. 
 
                Två flottar skall ut. Flotten Grähsa ut 24/5 med hj.av kranbil.  

 Johan Jönsson hjälper till. 
 
Plastflotten vid Vikens havsbad skall lagas. Thomas Olheden, representant för 
flotten kommer hit. Nytt ankare samt inre förankring mellan flotten och bryggan 
skall  fixas. 

 
 LisasBrygga 

 Lisas brygga blev totalförstörd under senaste stormen. 



         Stimtec ville inte lägga ett anbud på Lisas brygga. SSE är också vidtalade och har 
lämnat kostnadsförslag på ett par olika lösningar. Tre olika förslag har erhållits, 
varav förslag B anses som det bästa alternativet för Lisas Brygga. 

 
 Ansökan om bidrag till bryggan kommer att skrivas och skickas till kommunen av 

Tuve Nilsson. 
          VKB skall försöka få en uppfattning om vad Vikenborna har för synpunkt på 

bryggan. 
 
         Vi återkommer i frågan. 

        
§ 26  Byaluren/Hemsidan 
      Olof Engvall ej närvarande, men Tuve informerade om att  

Nya numret  av Byaluren  var mycket omfattande och uppskattat, vilket vi alla som 
läst tidningen håller med om.  
 
Glöm inte meddela Paula, vår webmaster om ni vill ha in något på hemsidan. 

 
 Johan Marklund har nu startat upp VKBs facebooksida.  
 Sök på Vikens Kultur och Byaförening 
 

 Förslag från Catharina att ta in barnteckningar i Byaluren.  
 
§ 27  Kulturkommittén 
 

Bamsestaty 

Bamsestatyn är på gång. Beräknas klar i mitten av juni. Kommer att placeras efter 
cykelstället på högra sidan av Biblioteket.  
Statyn kommer att vara en meter hög. Någon typ av invigning diskuterades. Ev sång 
av barnkören under ledning av Helena Morath. 
 
Kockska tavlorna 

17 av tavlorna kommer att hänga på Vikhaga. 
        
       Kan vi göra något mer för de boende på Vikhaga – får diskuteras vidare. 
 
       Sommarblommor. 

       Ansökan om pengar till sommarblommor hos kommunen skall göras senast 31 maj.  
       Hanteras av Johan Marklund. 
 
        Skötsel av rabatterna vid ” Kockagubbarna” Tuve kollar med Anita. 
 
 

§ 28  VKB –arrangemang 
 

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



 
• Festkomittén 

 
Kräftskivan kommer att hållas fredag kväll. All tältmat sköts av Marcus Nermin på 
Sofiero. 
 
Ungdomstältets område bör vara inhägnat- ett drogfritt område. Avhägnad finns att 
hyra hos Dennis. 
Disco på Barbord  för åldern 19-25 år. 
 
 Vi kommer att själva hämta marknadsstånden på Sofiero, för att hålla nere 
kostnaderna. 
 
Enligt kalkylen ligger vi back 5000 SEK på en omsättning på 165 000 SEK. 
Förlustgarantin är på 20 000 SEK . 
 
C-55  

 Fredrik Ahlhem 
 Middag på Barbord kl. 19. Gastronomibutiken kommer att sköta Barbord. 
 

§ 29  Övriga Frågor 
               Rondellen innan Viken på väg 111. 

För 41/2 år sedan avsattes pengar till utsmyckning av rondellen. Olle Bogren har 
kontakt med en konstnär i Borstahusen ang. utsmyckningen. En fråga som uppkom 
var om det inte fanns någon konstnär med lokal anknytning som kunde nyttjas. 

 
§ 30 Avslutning 
  

Ordförande tackade deltagarna och förklarade mötet avslutat. 
 
Datum för nästa styrelsemöte 25 juli. 
  

 
 

 
 Marianne Nilsson   Tuve Nilsson 
 Sekreterare    Ordförande 
 
 
 


