
Protokoll fört vid styrelsemöte i 
Vikens Kultur- och Byaförening 
onsdagen den 7 november 2012 kl 19.00 
hos Tuve Nilsson Bygatan 64 
 

 
 

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

Ordförande hälsade styrelsemedlemmarna välkomna och förklarade  
mötet öppnat. 

 
§ 52  Fastställande av dagordning 
 

Den föreslagna dagordningen godkändes. 
 
§ 53  Föregående mötesprotokoll. 
 

Föregående protokoll godkändes.  
Johan Marklund har avsagt sig sin plats i styrelsen med omedelbar verkan. 
 

§ 54  Rapporter 
 

a) Sophiamöllan. 
Sofiamöllan har eget möte idag. Godispåsarna till julskyltningen ,betalas av VKB. 
 

b) Sjöfartsmuseet 
 

 Nästa års utställning kommer att handla om flyktingströmmen över 
Sundet under kriget. 
1943 transporterades judar över sundet, ej till Viken, men till Domsten. 
Skall spela in en kvinna som var med. 
Helsingborgs museum har en båt som man eventuellt kan få låna. 
Eriksborg och Gustav Arnes sjöbod är ej i bra skick, behöver renoveras.   
  

c) Paul Jönska Gården 
Trädgården är höststädad. 
Lördagen den 8 december 13 – 15 kommer julmarknaden att hållas. 
Man har varit i kontakt med Länsstyrelsen beträffande renovering av dörrarna. 
                 

d) Från Kassören 
Agneta ej närvarande, önskar avgå vid årsmötet. 
Tuve och Agnetha kommer att slutföra sammanställningen. 
Bidrag har inkommit till utskicken av breven för södra Viken. 
  
  



Sydnytt har varit här och filmat. 
Peter Kovacs och Gustav Wingård kommer ev. i Sydnytt 8 november. 
Ett produktionsbolag har gjort program från sex olika kommuner där det har utbrutit 
folkstorm mot beslut. Programmet kommer att visas på TV om ett år. 
 

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 angående 
landsbygdsutvecklingen. 
Inbjudan till dialogmöte har gått ut. Mötet kommer att hållas i Ingelsträdes 
missionhus, Ingelträdes byaväg 13 november 16 – 19 . Tuve kommer att närvara.    

 
 
§ 55 Badhytter/Badbryggor 
 

 Inga större skador på bryggorna  

 21 april skall Lisas brygga läggas i sjön. 
 

        
§ 56  Byaluren/Hemsidan 
          

Olof har skickat ut ett exemplar av Byaluren till styrelsens medlemmar att ta del av. 
Tack Olof! 
Arbetet är helt byggt på ideell basis. 
 
Förslag på ny webmaster efter Paula diskuterades på mötet, eftersom Paula  skall 
flytta till Portugal.  
 

  
§ 57  Kulturkommittén 
 

Bamsestatyn 

Invigningen av Bamsestatyn ägde rum fredagen den 5 oktober kl.16.  Körsång av 
barnkören under ledning av Helena Morath. Tal av Ola Andreasson, Tuve Nilsson 
och konstnären Jonas Högström. 

               Saft och bullar serverades till barnen. 
 
§ 58  VKB –arrangemang 
 

Höstmöte 

Höstmötet   ägde rum 4 oktober på Hemgården 
Tuve berättade om sin resa till Tanzania med Rotary Läkarbank. 
 
Byaföreningsmöte hölls 31 oktober i Mölle stationshus. 
Bla annat informerades om: 

• Gatubelysningen måste bytas ut till energilampor. 
• Gunnel Wunsch skall skriva en bok om Kullaleden. 

 

Vårens talare 

Sista april och 6:e juni fundera på detta till nästa möte. 
  

Vikenfesten 2013, 2-3 augusti 

Vi måste ta fram förslag till tältet kvällen före Vikenfesten. 
Katarina kommer att ansvara för marknaden. 
 



. 
 
 
 

§ 59  Övrigt 
                
 Tuve informerade om den i framtiden tänkta spårvägen. 
 

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

§ 60 Avslutning 
  

Ordförande tackade deltagarna och förklarade mötet avslutat. 
 
 Nästa möte onsdagen 6 februari, gäller förberedelser inför årsmötet 
 den 7 mars 2013. 
  
Östra Magasinet kl. 19.00 
 
 
 

 
 Marianne Nilsson   Tuve Nilsson 
 Sekreterare    Ordförande 


