
 
Protokoll fört vid styrelsemöte i Vikens Kultur- och Byaförening 

tisdagen den 30 juli 2013 kl 19.00 Östra Magasinet 
 
Kallade: 
Catharina Bodin, Olof Engvall, Agnetha Edwardson, Stig Elversson, Anders Forsgren,  
Carl P Larsson, Marianne Nilsson, Tuve Nilsson, Roger Sandberg, Ann-Britt Strufve,  
Karin Ullström 
Ej närvarande: Olof Engvall, Agnetha Edwardson, Marianne Nilsson 
 
§ 21  Mötets öppnande: 
 Ordförande hälsar styrelsemedlemmarna välkomna och förklarar mötet öppnat. 
 
§ 22  Fastställande av dagordning 
Den förslagna dagordningen godkänns  med tillägget att Sophiamöllan, Sjöfartsmuseet och 
Stiftelsen   Skeppargården alltid ska finnas med på dagordningen under § 14. 
Stig anmäler en övrig fråga gällande barngunga på den nya lekplatsen vid Eriksborg i hamnen. 
     
                                       
§ 23   Föregående mötesprotokoll 
Lämnas utan kommentarer. 
 
§ 24  VKB-arrangemang 
       a) Vikenfesten, arbetsfördelning den 2 och 3 augusti. 
         Ordföranden informerar: 27 marknadsstånd ska sättas upp fredag 2 augusti      
         klockan 15:00. Agnetha Edwardson lämnar växelkassa till VKB marknadsstånd på lördag 
         morgon. Marknaden pågår till 16:00 lördag 3 augusti. Därefter monteras alla    
         marknadsstånden ner. Lotterivinster gås igenom och 400 lotter planeras att säljas. Städning 
         efter festen sker klockan 10:00 söndagen den 4 augusti. Programmet för dagen gås igenom. 
         Bland annat har Jönssons brass lämnat återbud och ersätts av Husarkvartetten.  
 
         Catharina Bodin informerar: VKB marknadsstånd ska bemannas av styrelsemedlemmar  
         enligt följande: 9-11, Catarina och Susanne, 11-13, Roger och Anders samt 13-15, Agnetha 
         och Karin. 
         Catharina ansvarar för att läsk och godisförsäljning fungerar i samband med minidiscot som 
         äger rum på lördagen. 
        Diskussioner förs gällande vilken policy som gäller för att få delta på Vikenfestens  
        marknad. Nuvarande policy är att de som deltar ska ha Vikenanknytning. Vid nästa  
        styrelsemöte ska erfarenheter av årets Vikenfest diskuteras.  
        Direkt efter styrelsemötet ska medlemmarna inventera vad som ska finnas i Vikens Kultur-   
        och Byaförenings marknadsstånd. 
 
    
       b) Sophiamöllan 
          Stig Elversson informerar: Det har varit bra väder denna sommar vilket inneburit att  
          Sophiamöllan varit öppen alla söndagar i juli. Den kommer även att vara öppen under 
          Vikenfesten. Den dagen säljs också lotter. En konstutställning pågår i Östra magasinet. 
       
 
 



 
 
          För två år sedan skadades kvarnens hätta. Den bör tjäras och lagas. Kvarnens vingar    
          behöver impregneras. Arbete och material för att renovera Sophiamöllan beräknas enligt    
          anbud till en kostnad av 79250 Sek inklusive moms. 
          Beslut: Styrelsen bifaller Stiftelsen Sophiamöllans ansökan om 79250 Sek inklusive  
          moms. för att renovera Sophiamöllan. Kostnaden skall belasta Kockska donationen. 
 
       c) Sjöfartsmuseet 
           Carl P Larsson informerar: Temautställningen om judarnas flykt över Öresund har varit  
           välbesökt. Museet har öppet enligt sommarens öppettider fram till den 18 augusti.  I  
           september har museet öppet under helger. En skrift om judarnas flykt över Öresund har 
           efterfrågats av besökare. Höganäs kommun bekostar framtagandet av denna skrift. 
          "Per snickare" har påbörjat renovering av sjöboden. 
 
           Ordföranden berättar att han träffat representant från sjöfartsmuseet i Gilleleje. 
           Eventuellt planeras en segling mellan Viken och Gilleleje. Carl undersöker huruvida detta  
           går att genomföra. 
 
       d) Stiftelsen Skeppargården 
          Ann-Britt Strufve informerar: Paul Jönska gården har öppet 12:00-16:00 under  
          Vikenfesten. Därefter är det öppet söndagar 15:00-17:00 fram till den 1 september. 
          Dörrar till förråden är färdigrenoverade och länsstyrelsen bekostar renoveringen. 
          Broschyrer har tagits fram om Paul Jönska gården. Av de aktiviteter som arrangerats under 
          sommaren har "Rosenvandringen" varit mest populär.  
         
               
§ 25 Rapporter: 
      a) Från kassören 
          Det finns inget att rapportera. 
 
      b) Inkomna skrivelser med mera. 
           Ordförande har tecknat nytt treårigt poolelavtal med Öresundskraft. Ramavtalet    
           undertecknades 04-07-13.Information och formulär att fylla i kommer  att finnas på VKB  
           hemsida från mitten av september. För att omfattas av elavtalet ska medlemmar i  
           byaföreningen uppvisa kvitto på att tre årsavgifter har betalats till Vikens Kultur-   
           och Byaförening. Kvittot och ifylld ansökan lämnas till Tuve Nilsson,  
           Agnetha Edwardson eller Karin Ullström för signatur. Det ifyllda formuläret ska vara  
           inskickat till Öresundskraft senast 30-11-13. 
 
§ 26 Badhytter/Badbryggor 
Ordföranden informerar: Alla avtal och villkor avseende badhytterna är klara. Nyttjandeavtal har 
skrivits med Höganäs kommun.Avtalet gäller alla badhyttsägare. Diskussion förs om varför alla 
kommunala badhytter är gula. Ordföranden kommer att ställa frågan till Göran Hallin och 
återkommer. 
 
Flotten vid Vikens havsbad har blåst sönder. Linan har brustit, trappsteg är trasigt och ankaret 
håller inte. Det är tveksamt om den kommer att läggas ut mer denna sommar. Diskussioner förs 
om den ska ligga kvar fortsättningsvis. Ordföranden återkommer vid kommande styrelsemöten. 
 
§ 27  Byaluren/Hemsidan 
Olof Engvall ansvarar för Byaluren. Paula Sallmen har ideer om hemsidans utformande 
Ordföranden kontaktar Paula och inventerar dessa ideer och återkommer vid nästa styrelsemöte. 
 
 
 
 



 
 
 
§ 28 Kulturkommittén 
Det finns inget att rapportera 
 
§ 29  Övriga frågor 
Stig Elversson ställer frågan om varför det inte finns någon gunga för de yngsta barnen på den 
nya lekplatsen vid Eriksborg. Ordföranden kontaktar företaget "Tress" som levererat 
lekredskapen till lekplatsen. Ordföranden återkommer.  
 
§ 30 Mötesplanering 
Ordföranden föreslår att Vikens Kultur- och Byaförening bjuder in politiker och tjänstemän från 
Höganäs kommun till medlemsmötet den 3 oktober. Programpunkten föreslås handla om hur 
gamla 111an skall byggas om till Bygata.Medlemmar ges då möjlighet att ställa frågor och lämna 
synpunkter till ansvariga politiker och tjänstemän. 
Beslut: Styrelsen bifaller ordförandens förslag om att bjuda in ansvariga politiker och tjänstemän 
från Höganäs kommun till medlemsmötet den 3 oktober. Programpunkten ska handla om hur en 
ny bygata bör se ut. 
 
 Höstens möten fastställs enligt följande:  
 Styrelsemöte     onsdagen den 4 september klockan  19:00 Östra Magasinet 
 Medlemsmöte   torsdagen den 3 oktober klockan     19:00   Hemgården 
 Styrelsemöte      onsdagen den13 november klockan 19:00 Östra Magasinet 
      
 
Karin Ullström                                               Tuve Nilsson 
 
Sekreterare                                                     Ordförande 
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