
 
Protokoll fört vid styrelsemöte i Vikens Kultur- och Byaförening 

tisdagen den 28 maj 2013 kl 19.00 Östra Magasinet 
 
Närvarande: 
Catharina Bodin, Olof Engvall, Agnetha Edwardson, Stig Elversson, Anders Forsgren,  
Carl P Larsson, Tuve Nilsson, Roger Sandberg, Ann-Britt Strufve,  
Karin Ullström 
Ej närvarande: Marianne Nilsson 
 
Mötets öppnande: 
§ 11   Ordförande hälsar styrelsemedlemmarna välkomna och förklarar mötet öppnat. 
 
§ 12  Fastställande av dagordning 
          Den föreslagna dagordningen godkänns. Anders Forsgren anmäler en övrig fråga gällande 
information  från Kommunstyrelseprotokoll.    
                                                 
§ 13   Föregående mötesprotokoll 
           Lämnas utan kommentar. 
§ 14   Rapporter: 

a)  Sophiamöllan 
Stig Elversson informerar: Den 27 maj visades "Vikenfilmen." Den sågs av 60 personer. 
Synpunkter har framförts att ha en tydligare röst än Johan Oltins. Framförallt äldre hade svårt 
att höra. Diskussioner förs i styrelsen om att eventuellt visa filmen på Vikenskolan. Filmen är 
53 minuter lång. 
Sofiamöllan och flera möllor har öppet den 2 juni i med anledning av att Kullaleden invigs. 
Stig återkommer om möllans renovering. 

b) Sjöfartsmuseet 
Restaurering av sjöboden och Eriksborg offerter har  inkommit. Utställning om 
flyktingströmmen 1943 samt invigning den 23 juni. 

Carl P Larsson informerar: Sjöfartsmuseet har öppet den 2 juni. Han ställer frågan om alla       
fått inbjudan till den 23 juni. Bland annat kommer Helsingborgs dagblad, Tina Acketoft, Radio 
P 4 och eventuellt Sydnytt att delta denna dag. Karl förväntar sig att många danskar besöker 
Sjöfartsmuseet. Sjöfartsmuseet har sökt 7850 SEK inklusive moms till marknadsföring av 
museet. 
Beslut: Styrelsen beslutar bifalla bidraget på 7850 SEK inklusive moms till marknadsföring av 
museet. 
Sjöborgen och Eriksborg kommer att renoveras under året av "Per snickare." 
Karl berättar om lite om Sjöborgens historia. 

 
c) Stiftelsen Skeppargården 

Ann-Britt Strufve informerar. Enligt styrelseprotokoll i februari 2013 har Stiftelsen 
Skeppargården erhållit 19 tusen kronor att användas till renovering inför sommaren. Bland 
annat målas alla trädgårdsmöbler, nya grindar har inköpts och en utställning finns i 
vävstugan. Ytterligare bidrag på cirka 20 000 SEK till fortsatt renovering har beviljats av 
länsstyrelsen. Program under sommaren: Öppet den 2 juni, trädgårdsrundan 8-9 juni, 
rosenrundan den 30 juni samt våffelservering den 14 juni. Ann-Britt berättar om en bok 
som ska ges ut om Smultronställen i Kullabygden. Diskussioner förs om att belysning 
eventuellt ska installeras. Ann-Britt återkommer. Gårdshuset är bebott av en hyresgäst. 
 



d) Från kassören: 
Inget att rapportera 
 

e) Inkomna skrivelser m m: 
Inga skrivelser har inkommit.   

                      
                      

§ 15   Badhytter/Badbryggor 
VBK försöker hjälpa de som blev av med sina badhytter vid stormen. VBK har ansökt om 
bygglov för deras räkning. Detta ska skrivas in i detaljplanen.  Den 31 maj ska berörda 
badhusägare informeras av ordföranden i VBK och Göran Hallin. Diskussioner har förts om 
nyttjandeavtal för  mark gällande badhytterna. Badbryggorna är i sjön. Bogserbåten Flink ska 
anlitas för att lägga i flottarna. De läggs i när det är 18 grader i vattnet. Den gamla flotten ska 
åtgärdas med färg och halkskydd. Det behövs frivilliga från styrelsen avseende åtgärderna med 
flottarna. Detta ska ske den 14-16 juni. Bastun vid Grähsa brygga är försenad med cirka 1 år. 
Öresundsbanken går in och sponsrar bastubygget med cirka 100000 SEK. 
        
 
§ 16  Byaluren/Hemsidan 
Olof Engvall informerar.: Alla uppgifter som gäller hemsidan ska mejlas till Paula. Byaluren är 
dubbelt så stor idag som för 2 år sedan. Den bör inte bli större. Nu innehåller den cirka 40 sidor. 
5 frivilliga och en anställd arbetar med Byaluren. Varje nummer kostar 68700 SEK exklusive 
moms att framställa. Hittills belastar tidningen inte VBK utan finansieras med annonsintäkter och 
bidrag från kyrkan. Diskussioner förs om att på sikt eventuellt kunna erbjuda fler än Vikenbor att 
bli prenumeranter till en rimlig kostnad. Synpunkter har framförts till styrelsemedlemmar om att 
VBK:s hemsida uppfattas rörig. Diskussioner förs och ordföranden lovar  kontakta Paula för att 
diskutera eventuell "modernisering" av sidan och kostnad för detta arbete.. 
§ 17  Kulturkommittén 
Det finns inget att rapportera.         
§ 18  VKB-arrangemang  

a)Arrangemang Nationaldagen  6 juni 
Ordföranden går igenom programmet för nationaldagen 
b)Vikenfesten, arbetsfördelning. 
Ordföranden informerar om programmet dessa dagar och att stånden sätts upp den 2 
augusti. Arbetsfördelning för styrelsens medlemmar fastställs vid styrelsemöte den 30 
juli klockan 19:00 i Östra magasinet. 

     c) Höststämma torsdag den 3 oktober 
      d)  Styrelsemiddag den 11 juni. Den äger rum på Galejan klockan 19:00 
 

§19  Övriga frågor 
Bänkar i hamnen: När det gäller bänkar i hamnen så har det inte hänt så mycket. Catharina 
Bodin tar kontakt med Charlotte Vingård för att diskutera bänkfrågan i hamnen. 
Turerna kring de raderade badhytterna: Information under § 15.        
 Elavtalet: Ordföranden informerar att han haft kontakt med Öresundskraft gällande elavtalet. 
Nytt avtal kommer att tecknas med Öresundskraft i augusti 2013 enligt samma villkor som 
tidigare ramavtal. Det nya avtalet kommer att gälla 2014-01-01 – 2016-12-31. Kvittot på 
medlemsavgiften i VBK för alla tre åren skall bifogas ansökan och lämnas till styrelsemedlem 
innan avtal kan tecknas med Öresundskraft. 
 Eventuellt bidrag till VBB/ VHF  med 25 000 SEK. Ordföranden informerar att VBB och 
VHF inkommit med ansökan om ett bidrag på 25 000 SEK. Bidraget ska användas till att bygga 
soldäck utanför den nya bastun. Beslut: VBB och VHF beviljas bidrag på 25 000 SEK. Bidraget 
ska användas till att bygga soldäck i anslutning till den nya bastun.   
Anders Forsgren informerar från Kommunstyrelsens protokoll § 72 2013-04-09. 
Godkännande av kvalitetsprogram för gamla Viken samt kvalitetsprogram för Viken. 
 
 



§ 20 Mötesplanering : Nästa  styrelsemöte är den 30 juli klockan 19:00 i Östra 
magasinet. 

 
        Karin Ullström                                       Tuve Nilsson 
 
        Sekreterare                                             Ordförande 


