
 

 

 
Protokoll från styrelsemöte i Vikens Kultur- och Byaförening  tisdagen den 1 
september  2015 kl 19.00 Östra Magasinet 
 
Närvarande: 
Jan Benke, Robert Johansson, Lars Lindblad, Lars Niwong, 
Tuve Nilsson, Leif Olsson Ann-Britt Strufve, Karin Ullström och Louise Alexén som ersätter 
Olof Engvall  
 
Ej närvarande: Olof Engvall, Ove Johansson, Roger Sandberg,  
 
Dagordning: 
§  41  Mötets öppnande: 
          Ordförande  hälsar styrelsemedlemmarna välkomna och förklarar mötet öppnat.  
 
§  42 Fastställande av dagordning 
         Den föreslagna dagordningen fastställs. 
                                     
§ 43  Föregående mötesprotokoll 
         föregående protokoll godkänns. 
 
  § 44 Rapporter: 
       a) Sophiamöllan 
           Robert Johansson informerar: Sophiamöllan har fått nytt spannmålslager i hörnet av 
           möllans nedervåning där det är frostskyddat. Förrådet inreds med hyllor och dörr och en  
          del elinstallationer har genomförts. 
          Nästa evenemang som planeras är julmarknaden. 
          Sommaren har slagit väl ut och det har fungerat bra med skolungdomar som guider. 
          Drygt 700 besökare med många spontanbesökare samt cirka 2000 Sek i frivilliga  
          inträdesavgifter. 
          I Sophiamöllans styrelse diskuteras/planeras en " spakasjälv"dag  Syftet med den dagen är  
         att   rekrytera /lära upp fler personer som kan sköta och driva möllan Gärna yngre personer. 
         En checklista om hur man" kör" kvarnen kommer att tas fram 
         Det planeras en artikel om detta i Byaluren och ortspressen våren 2016. Guidning planeras  
         även nästa sommar med samma upplägg som denna sommar. Eventuellt med ytterligare 
         utökat öppethållande och fler skyltar. 
  b) Sjöfartsmuseet 
      Jan Benke informerar: Sjöfartsmuseet stängde för säsongen den 16 augusti. Utställningen  
     står kvar orörd tills vidare. Museet har öppet på kulturdagen  den 13 september och den 22  
     oktober kommer en besöksgrupp från Blekinge. En grupp från Hornbeck har visat intresse av  
     att besöka museet men inte bokat ännu. 
     Säsongen har varit bra och många har besökt museet. Bland annat 33 dansare från Bretagne,  
    en mindre grupp från Kina, besökare från Australien och USA. Som vanligt många besökare 
    från Danmark och Tyskland. 
   Modellen från temautställningen" De danska judarnas flykt" från 2013 finns nu på Malmö 
   Museum. Eventuellt kommer  det museet att ställa ut modellen. 



 

 

 Vid Höstmötet den 8 oktober och styrelsemötet den 3 november kommer Sjöfartsmuseet att   
  representeras av Lars Reuter då Jan Benke har förhinder.  
 
 c) Stiftelsen Skeppargården 
     Ann-Britt Strufve   informerar:  Det har varit en relativt bra besökssommar. På våffeldagen  
     var det fint väder. Tapeten i Paul Jönska gården är nu lagad. 
     På höstrundan den 13 september kommer trädgård och hus att visas. Eventuellt kommer kaffe 
    att säljas. Bikupan i trädgården har gett 25-30 burkar honung. Dessa honungsburkar kommer  
    att säljas. Julmarknad kommer att genomföras som vanligt. 
   Två nya guider har anställts i sommar, Lotta Hördin och Lena Jönsson. 
 
    d) Från kassören 
       Leif Olsson informerar: Leif delar ut och går igenom "inkomster och utgifter Vikenfesten  
      2015" bilaga 1 samt "Kostnader Gunnar Jarring staty" bilaga 2. 
      Diskussioner förs om utgifter och intäkter gällande Vikenfesten. Bland annat om det skulle  
      vara billigare i längden att köpa tält istället för att hyra. Förvaringsmöjligheter finns. 
      Beslut: Lars Niwong får i uppdrag att undersöka om VBK ska köpa tält till framtida    
      Vikenfesten. 
      Fonderna går inte så bra men det är inget minus. Det är ett långsiktigt sparande. 
      430 medlemsavgifter har kommit in. 
 
 e) Inkomna skrivelser med mera. 
      Lars Lindblad informerar från möte i Vikens Hamnstyrelse den 26 augusti. 
      De kommer att arbeta med sin hemsida och bland annat ha en rubrik" Att upptäcka i Viken",  
     den sidan kan VBK också länka sig till. 
      Bastun på Grähsa brygga behöver löpande underhåll. Hamnstyrelsen står för materialet och  
       bastuföreningen står för arbetet. Balkarna under bryggan är dåliga och ska besiktigas av  
       kommunen och eventuellt repareras. 
      Arbetet med att renovera kajen ska påbörjas den 18 oktober och beräknas vara klart till  
      årsskiftet 2015/2016. Därefter beräknas arbetet med hamnpromenaden att börja. Det ska   
      enligt uppgift vara klart till sommaren 2016. 
      Ett avtal har tecknats med ny ägare till Restaurang Galejan. Den planeras att starta den 1  
      oktober och ha öppet 12-22  alla dagar sommartid och övrig tid onsdag-lördag 18-22. 
      Om den nya ägaren behåller namnet Galejan är inte klart. 
      Diskussioner förs om tråget/impregneringslådan för bomullsgarn som står vid sjöbodarna i 
      hamnen ska tas bort eller renoveras. 
                                      
      § 45 Badhytter/Badbryggor 
      a) Bryggor 
        NBC som monterat Lisa brygga har lagat bryggan som blåste sönder tidigt under 
        sommarsäsongen. Kommunen och NBC för diskussioner om vem som ska betala 
         reparationen. Nuvarande avtal, angående skötsel av bryggan, som är upprättat mellan  
         kommunen och NBC ska skrivas om. NBC tar in Lisas brygga vecka 38. 
        Trappan på Stenbryggan och flotten vid Grähsa brygga tas in senast den 1 oktober. 
         Bogserbåten Flink tar in flotten. 
         Diskussioner förs om att kommunen borde ta hela kostnaden avseende upp/nertagning 
         av Lisas brygga. Ärendet kommer att tas upp på höstmötet den 8 oktober. 
         Diskussioner förs om det behövs skyltar vid Grähsa brygga om att det är förbjudet för 
        hundar att bada där. 
    b)  Badhytter. 
          Två badhytter ska byggas om i vinter.  
 
          § 46 Byaluren/Hemsidan 



 

 

.          Louise Alexén informerar om Byaluren.   
           Ordföranden har frågat en man om han kan tänka sig bli ny medarbetare i Byalurens  
            redaktion men han har tackat nej. En ny medarbetare heter Pehr Fryckman       
           Nummer 43 av Byaluren kommer ut i november. Där bland annat "nya" Galejan,  
           nya Vikenskolanoch hamnpromenaden kommer att finnas med. Louise påminner  
           Jan Benke, Ann-Britt Strufve, och  Robert Johansson om  att de ska  rapportera till  
           Byaluren om de tre "kulturskatterna , Sjöfartsmuseet, Stiftelsen Skeppargården  och 
          Sophiamöllan. Deadline är i slutet av oktober månad. 
§47 Kulturkommittén 
Ordföranden informerar om Gunnar Jarringceremonin som genomfördes den 22 augusti. Många 
Vikenboende och andra personer har bidragit till filmen om Gunnar Jarring och ceremonin med 
anledning av detta. 
§48  VKB-arrangemang 
    a) Diskussioner om Vikenfesten den 24 - 26 juli 2015         
       På grund av vädret genomfördes ingen strandgudstjäns utan den var i Vikens kyrka istället. 
       Inför Vikenfesten 2016 hålls möte i oktober. Lars Lindblad och Ove Johansson kommer att   
       ansvara för marknaden 2016. 
  b) Prenad har tittat på att ljussätta björken på Gröna torg med strålkastare på marken. En 
      preliminär kostnad har angetts, cirka 40000 Sek. Robert Johansson kontaktar representant på  
      kommunen angående kostnad för ljussättningen. 
 
§49  Övriga frågor 
       1) Diskussioner förs om hur fler Vikenbor ska bli medlemmar i VBK. 
          Olika förslag diskuteras. Bland annat: 
          Infoblad, " Vi vill ha dig som medlem", Lars Lindblad och Lars Niwong återkommer med 
         förslag till text i infobladet.  Blänkare i Byaluren. 
      2) Diskussioner förs om att det borde sättas upp skyltar från Kullaleden och Kattegattleden  
        om Sophiamöllan och Gunnar Jarrings staty. 
      3) Diskussioner förs om att Vikenkartan behöver uppdateras. 
  
 §50 Mötesplanering 
 
Höstmöte torsdag 2015-10-08 klockan 19:00 i Hemgården 
Nästa styrelsemöte tisdag    2015-11-03 klockan 19:00 Östra magasinet 
 
 
 Karin Ullström                                Tuve Nilsson 
Sekreterare                                       Ordförande 
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