
Protokoll fört vid styrelsemöte i 
Vikens Kultur- och Byaförening 
onsdagen den 25 juli 2012 kl 19.00 
i Östra Magasinet 
 
 

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

Ordförande hälsade styrelsemedlemmarna välkomna och förklarade  
mötet öppnat. 

 
§ 32  Fastställande av dagordning 
 

Den föreslagna dagordningen godkändes. 
 
§ 33  Föregående mötesprotokoll. 
 

Föregående protokoll godkändes.  
 

§ 34  Rapporter 
 

a) Sophiamöllan. 
 

TV är nu inköpt till Möllan. Agnetha har betalt 8000 SEK för TVn. 
Möllan har varit öppen tre söndagar. Det är mycket god uppslutning när vingarna är 
igång. 
En bit av hättan måste lagas, några stickor saknas. Hättan skadades vid stormen. En 
kran måste nyttjas. Hättan måste även tjäras. 
Vingarna skall oljas. Anbud kommer att tas in. 
 
Stig skall kolla om det är möjligt att texta filmen om Möllan, då vi har många 
utländska besökare.  
 

b) Sjöfartsmuseet 
 

Sjöfartsmuseet har aldrig fått in så mycket bidrag som i år. 
 
Försäkring:  

Länsförsäkringar var enda bolag som var intresserat av att teckna försäkring 
motsvarande 1.1 miljon, i en småföretagarförsäkring 
 
Gert Fäldt tittat på byggnaden för underhåll från kommunens sida. 



  
c) Paul Jönska Gården 
 

Nytt larm med brandsensorer är inkopplat på Paul Jönska Gården. 
Securitas larm. Försäkring hos Länsförsäkringar. 
Larmet går till Per (1), Kerstin (2) och Ann-Britt (3). 
 
Lyckad Våffeldag med många besökare. 41 personer var inne i huset på visning. 
 
Netto togs in 8000 sek. Tält är inköpt för kunna användas vid evenemang. 
 
Mycket folk besöker Paul Jönska Gården på söndagarna. 
 
31 juli firas 30-årsjubileum 
 
Grindarna. 

 

Carolin Ramby, kulturansvarig har tittat på de nya grindarna, ok.  
Allt skall vara klart till 30-årsjubileet på tisdag. 
 
Anslag behövs för att laga förrådsdörren. Renovering måste godkännas av 
länsstyrelsen 
                  

d) Från Kassören 
 
Nya bryggan är betald till 25 %. Medlemspengar kommer in. 
Agnetha önskar ett kort för att kunna ta ut pengar. 

 
e) Inkomna skrivelser m.m 
 
 Detaljplan har erhållits från kommunen gällande detaljplan för kvarteret Svanen 
(bakom kyrkskolan) 

  
§ 35 Badhytter/Badbryggor 
 

 LisasBrygga 

 En helt ny brygga är byggd i stället för den som blev totalförstörd under senaste 
stormen. Bryggan skall vara klar fredag 27 juli. 

        Ordf. har skickat in ansökan om bidrag från stormskadefonden.. 
   Plastflotten på väg ut. Flotten fästs i bryggan med en 30 meter lång lina. 
 

        
§ 36  Byaluren/Hemsidan 

 
Hemsidan är uppdaterad med festprogrammet samt alla sponsorer 
 
Byalurar finns utlagda på Biblioteket i Viken, Jollen samt turistbyrån i Höganäs. 

  
§ 37  Kulturkommittén 
 

Bamsestaty 

Bamsestatyn kommer på plats tisdag den 31 juli. Skall stå utanför  
Biblioteket på södra sidan. 
Kockska tavlorna 

Finns hos Oscar Jönsson för renovering. 



 
§ 38  VKB –arrangemang 

 
Vikenfesten 

 
Kräftskivan kommer att hållas fredag kväll.  
 
Ungdomstältets blir inhägnat.   
Disco på Barbord som vanligt för åldern 19-25 år. 
 
Sofiero kommer hit med stånden klockan 15 på fredag. 
Vi sätter upp dom själva. 
 
Middag på Barbord kl. 19. 
 
Byavandring kommer att ske på lördag em. 
 
Sofiero kommer och hämtar stånden lördag kl.17  
  
Städning på söndag. 
 
Tider i VKBs Marknadsstånd 
 
8.30 - 11 Roger och Johan 
11    - 13 Tuve och Catharina 
13    -  15 Agnetha och Marianne 
 
2 st lotterier kommer vi att ha med bra priser. 
 
Höstmöte 

Höstmötet kommer att äga rum 4 oktober på Hemgården. 
Öresundskraft kommer och visar upp el-bilar talar om el-avtalet.  
Även ngn från kommunen kommer ev. att deltaga. 

 
§ 39  Övriga Frågor 
               Rondellen innan Viken på väg 111. 

För pengar finns avsatta för utsmyckning av rondellen. Olle Bogren har kontakt med 
en konstnär i Borstahusen ang. utsmyckningen.  
 
Önskemål om flera bänkar i Hamnen. 1175 kronor kostar en bänk tillverkad av 
Framtid. Tuve kollar med parkförvaltningen och Hamnföreningen. 
 
Sjöfartsmuseet har en vision om att kunna flytta in i Tillbergs byggnad. 
Carl P Larsson undersöker möjligheten till EU bidrag. 

 
§ 40 Avslutning 
  

Ordförande tackade deltagarna och förklarade mötet avslutat. 
 
Datum för nästa styrelsemöte 29 augusti. 
  

 
 Marianne Nilsson   Tuve Nilsson 
 Sekreterare    Ordförande 


