
Protokoll fört vid styrelsemöte i 
Vikens Kultur- och Byaförening 
onsdagen den 29 augusti 2012 kl 19.00 
i Östra Magasinet 
 
 

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

Ordförande hälsade styrelsemedlemmarna välkomna och förklarade  
mötet öppnat. 

 
§ 42  Fastställande av dagordning 
 

Den föreslagna dagordningen godkändes. 
 
§ 43  Föregående mötesprotokoll. 
 

Föregående protokoll godkändes.  
 

§ 44  Rapporter 
 

a) Sophiamöllan. 
 

Inte mycket nytt att förtälja. 
Lotteriförsäljningen gick bra under Vikenfesten. Alla lotter såldes. 
Ny medarbetare till Sophiamöllan är Jessica Engvall. 
Mediakonsult kontaktad för att tillverka en skylt som kan sättas ut vid 111:an 
de dagar Möllan är öppen med texten: ”Sophia Möllan öppen idag”  
 
Stig önskar få den gamla Brandsprutan förflyttad från Möllans lokaler där den 
förvaras i dag. Rune Lindfors och Bosse Engström ansvarar för brandsprutan idag. 
 
En gammal 16 mm film, om Viken från 1947 bör moderniseras. Förslag ta ner 
filmen till Malmö och göra en provbit. Stig tar hand om detta och lägger text och 
musik till filmen. 
  
 

b) Sjöfartsmuseet 
 

Sjöfartsmuseet har ekonomiskt sett haft det bästa året hittills. Gustav Arne har 
attraherat lokalbefolkningen. 
Hyresavtalet för Gustav Arnes bod måste förnyas med Kommunen. 



Nästa års utställning kommer att handla om flyktingströmmen över 
Sundet under kriget. 
 
Carl Larssons mailadress: Carlplarsson@hotmail.se 
 
 
   
  

c) Paul Jönska Gården 
Ingen representant närvarande. 
                 

d) Från Kassören 
 
Agnetha gick igenom siffrorna från Vikenfesten.  
Tuve och Agnetha kommer att slutföra sammanställningen. 
Lisas brygga är betald. 
Agnetha önskar avgå som ekonomiansvarig. 
  

e) Inkomna skrivelser m.m 
Skrivelse har inkommit från Jacob von Post, planarkitekt i Höganäs Kommun 
 ang.Vikens framtid. Önskar dialog med befolkningen utanför centralorten. 

 
 
§ 45 Badhytter/Badbryggor 
 

 LisasBrygga 

 Lisas nya brygga fungerar bra och har fått uppskattning från badgäster. 
        Ordf. har skickat in ansökan om bidrag från stormskadefonden. 
         Ingen respons från Margareta Engkvist om medel ur stormskadefonden. 
   Plastflotten slet sig och har flutit iland där den har legat under del av sommaren.   
 

        
§ 46  Byaluren/Hemsidan 
          

Olof beskrev arbetet bakom Byaluren samt delade ut Policy för Byaluren, samt 
Protokoll från redaktionsmöte för Byaluren 37. Det var för oss oinvigda väldigt     
intressant att få ta del av. Tack Olof! 
Arbetet är helt byggt på ideell basis. 
 
Paula Sallmén skall flytta till hösten, varför VKB behöver en ny webmaster.  
 

  
§ 47  Kulturkommittén 
 

Bamsestatyn 

Underhandlingar pågår beträffande invigning av Bamsestatyn med Helena Morath 
och Viktoria Andreasson samt Sara Berger. Ev. skulle invigning hållas en fredag em. 

  
§ 48  VKB –arrangemang 
 

 Höstmöte 

 
Höstmötet kommer att äga rum 4 oktober på Hemgården 
Tuve kollar med Stig Evaldsson om något spännande föredrag. 
 



 

Vårens talare 

Kom med förslag 
  

 

 

Vikenfesten 2012 summering 

Mycket uppskattad- en succé. Mer folk än normalt, vackert väder och torgstånden 
höll öppet något längre än vanligt.  
 
Dålig uppslutning på kräftskivan fredag kväll. Klagomål på för hög ljudnivå. 
Vi får fundera på vad tältet kan användas till fredag kväll nästa år. Kom med förslag! 
 
Vikenfesten 2013, 2-3 augusti 

  
Möte med festkommittén kommer att hållas i oktober. 
  
. 

§ 49  Övrigt 
  

Önskemål om flera bänkar i Hamnen diskuterades.  Har diskuterats  med 
Hamnföreningens ordförande Philip Collin. 
 
 Bänkar med fasta bord från firma Lappset nämndes, har medar under och är enklare 
att flytta. 
Kostnad får tas fram. 
 

§ 50 Avslutning 
  

Ordförande tackade deltagarna och förklarade mötet avslutat. 
 
Datum för nästa styrelsemöte onsdag 7 november.  
OBS Östra Magasinet är bokat 
varför mötet kommer att äga rum hemma hos Tuve, Bygatan 64. 
  

 
 Marianne Nilsson   Tuve Nilsson 
 Sekreterare    Ordförande 


