
Protokoll fört vid styrelsemöte i 
Vikens Kultur- och Byaförening 
torsdagen den 6 februari 2013 kl 19.00 
i Östra Magasinet 
 
 

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

Ordförande hälsade styrelsemedlemmarna välkomna och förklarade  
mötet öppnat. 
 

§ 2  Fastställande av dagordning 
 

Den föreslagna dagordningen godkändes. 
 
§ 3  Föregående mötesprotokoll. 
 

Föregående protokoll godkändes.  
 
 

§ 4  Rapporter 
 

a) Sophiamöllan. 
Skyltar är beställda som kan sättas ut vid 111:an 
de dagar Möllan är öppen med texten: ”Sophia Möllan öppen idag”  
Julmarknaden 
Av de 300 godispåsar som tillverkades i år såldes 200 påsar , 100 påsar kvar. Äpplen  
och apelsiner från påsarna lämnades ut till dagisbarnen .  

 
        Den gamla 16 mm filmen, om Viken från 1947 som Stig tidigare berättat om, som 

behöver moderniseras, har nu lämnats till Malmö till  Digitala foto.  
         Gäller 4 filmer i plåtaskar och två mindre filmer från brandkårsfesten. 
 
    
        Beslut VKB står för kostnaden av renoveringen. 
        Priset för renovering av filmerna är 9940 SEK  
        Hårddisk samt dubbla DVD. 
 
  
 
 



 
 

b) Sjöfartsmuseet 
  

Två offerter har inkommit för renovering av Eriksborg och Gustav Arnes Bod. 
Diskuteras vid nästa möte, då Carl P Larsson ej var närvarande. 
 

c) Paul Jönska Gården 
  
Mycket folk på julmarknaden, allt såldes. 
Viss ändring i styrelsen: Monica Midnäs ny vice ordförande,  
Anita Lindfors ny sekreterare. 
Man kommer att deltaga i Trädgårdsrundan 7-9 juni och julmarknaden 7 december. 
Våffeldag 14 juni  kl. 14-17 
 
Huset kommer i år att vara söndagsöppet mellan 23 juni och 1 september. 
  
Utställning i vävstugan av Harald Jönssons tavlor under sommaren. 
 
  
   
d) Från Kassören 

 
 Verksamhetsberättelse  och Ekonomisk redovisning signerades.  
 
  

 
e) Inkomna skrivelser m.m 
 
Dokumenten i John Oltins källare skall flyttas till 2:a våningen på Hemgården. 
Kostnad för hyra av lokalen är 500 kr/månad. 
Skrivelse har inkommit från John Oltins stiftelse om önskemål att VKB står för 
hyreskostnaden. VKB återkommer i frågan efter att avtal tagits fram av John Oltins 
stiftelse. När flytten är klar önskar VKBs styrelse en guidad visning av lokalen, varefter 
beslut tages. 
 
§ 5 Badhytter/Badbryggor 

           
Nya badhytter 

 Diskussion pågår med kommunen angående uppbyggnad av två badhytter. Ansökan om 
fler badhytter har skickats in till kommunen. 

 Plan finns upprättad inom vilket område badhytter skall stå. 
          
         Familjen Bergers  hytt som helt bröts sönder i stormen önskar få återuppbygga den.  

Har funnits i generationer inom familjen. 
  

§ 6  Byaluren/Hemsidan 
 Nya Byaluren är på gång. Kommer att innehålla 36 sidor. Arbetet rullar på. 
 Nästa nummer kommer att distribueras ut till Vikenborna 3 maj. 

Byaluren går idag runt utan stöd från VKB. Detta beroende på allt frivilligarbete som 
utföres. 

 
Om man vill ha ut någon information på hemsidan skall man tänka på att informationen 
fortfarande skickas till Paula. 
 



 
 
 
 
 

 
§ 7  Kulturkommittén 
 

 Kockska Tavlorna 
Tavlorna av Malte Kock är skänkta till kommunen och är numera upphängda på 
Vikhaga och rönt stort intresse. 

  
§ 8  VKB –arrangemang 

 
Årsmöte 7 mars program 

Johan Ehrensvärd från Öresundskraft kommer till årsmötet och informerar om 
prognosen på el-marknaden och Pool avtalet. 
 

Valborgsmässoafton talare. 
Väsby/Vikens nya Kyrkoherde Krister Tholin 
 

Sveriges nationaldag, förslag till talare 
Ännu ej klart. 
 

            Festkomittén 
            Costas vill vara med och ta hand om tältverksamheten vid Vikenfesten. 
 
            Sofieros  Marknadsstånd 
       
            Benjamin Holm har köpt de 30  marknadsstånden av Sofiero. Han vill sälja 15 st  

för 45.000 SEK . Tuve tar upp frågan på festkommittémötet med Vikens föreningar 
huruvida intresse finns att gemensamt köpa in marknadsstånden. 
Om så skulle vara fallet måste lagringsfrågan lösas. 

 
§ 9  Övriga Frågor 
           

 Lekredskap till lekplatsen i hamnen.  
 
 
Har sedan länge funnits önskemål om flera lekredskap bakom hamnkontoret. 
Offert väntas från företaget TRESS och därefter sker samråd med kommunen om 
uppsättningen. 
Nya lekredskap är tänkt att köpas in av VKB. 
 
 
Vad gäller tidigare beslut i denna fråga har önskemål från en grupp småbarnsföräldrar  
och VHFs ansträngda ekonomi (Galejan) gjort att det tidigare beslutet ej kommer att 
verkställas. 

 
Medel till trappa vid Galejan 
Johan Jönsson och Gun Britt renoverar Galejan, önskar hjälp med medel till trappa.  
 
Gamla väg 111genom byn 
Det enda som är på gång är rondellen vid Prästavägen. 



Skissen med rondell i Byaluren har fallit väl ut. Tuve har träffat Lennart Andersson på 
kommunen. Förslag om utformningen skall tas fram av en konsultfirma. Samråd senare i 
år. 
 
 

 
 
    Bänkar vid hamnen 
 

Denna fråga har åter kommit upp. Tuve pratat med Åke Larsson om att sätta bänk utanför 
Galleriet. Placering av bänk vid glasskiosken är efterfrågat samt längs kajen. 
 
Gaslamporna vid Hakegatan och Torviggsgränd 
Ansvaret för lamporna vilar på VKB. Fram till -94 fick Byaföreningen bidrag till skötseln. 
Tuve tar upp frågan med Lennart Andersson. 
 

§ 10 Avslutning 
  

Ordförande tackade deltagarna och förklarade mötet avslutat. 
 
 

 
Datum för nästa styrelsemöte bestäms efter årsmötet 
  

 
 
 
 Marianne Nilsson   Tuve Nilsson 
 Sekreterare    Ordförande 
 
 
 


