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    Protokoll från styrelsemöte i Vikens Kultur- och Byaförening 

    tisdagen den 24 maj 2016 i Bäcka skolan och Östra magasinet   

Närvarande:  
Ove Johansson, Robert Johansson, Lars Lindblad, Tuve Nilsson, Lars Niwong,  Leif Olsson, 
Ann-Britt Strufve och Karin Ullström  
 
Ej närvarande:  
Jan Benke, Olof Engvall, Roger Sandberg  
 
Mötet inleddes på Bäckaskolan där representanter från Höganäs kommun informerade om 
planer kring utbyggnad av "Potatisåkern."  
 
Dagordning: 
§ 21 Mötets öppnande: 
Ordförande hälsar styrelsemedlemmarna välkomna och förklarar mötet öppnat. 

§22 Fastställande av dagordning 
Den förslagna dagordningen fastställs. 

§23 Föregående mötesprotokoll  
Föregående protokoll godkänns efter ändring i § 19 a. Statyen heter Tur , hopp och kärlek.  

§24 Rapporter 
a) Sophiamöllan  
Robert Johansson informerar: Under sommaren 2016 planeras det för att fyra ungdomar ska 
arbeta som guider på Sophiamöllan. Samtliga fyra är från Viken. Ingen person har anmält 
intresse för den planerade "Spaka själv dagen."  
 b) Sjöfartsmuseet 
Jan Benke har anmält förhinder och meddelar per e:post att de arbetar med årets 
temautställning om Vikens hamn.  
c) Stiftelsen Skeppargården  
Ann-Britt Strufve informerar: Muren mot Fyrgatan och Målaregränd behöver åtgärdas. 



Diskussioner har förts i styrelsen för Skeppargården och Länsstyrelsen är informerad.  
Eventuellt kan bidrag sökas från Länsstyrelsen. Anbud avseende murens renovering kommer 
att begäras in. Ann-Britt återkommer därefter till VKB:s styrelse med ansökan om bidrag från 
VKB. Muren bakom Kyrkstugan diskuteras. Församlingsrådet kommer att kontakta 
Ordföranden i det ärendet.  
Inbjudan gällande " Kulturarvsdagen 2016"diskuteras.Representanterna från Sophiamöllan 
och Sjöfartsmuseet meddelar Ann-Britt om de avser att delta. Ann-Britt anmäler i så fall 
samtliga.  
Flera studiebesök har tagits emot. Bland annat från Vikens Montessoriskola, seniorveckan och 
Kullaledens vänner.  
Vävstugan kommer att göras om, den är opraktisk i nuläget. Ny diskbänk, kyl och frys 
planeras.  
 
d) Från kassören  
Leif Olsson informerar: Catella Avkastningsfond har sedan årsskiftet 2015/2016 ökat i värde 
med cirka 2.500Sek och Bas Solid med cirka 19.000 Sek. Det är bra om man jämför med 
många övriga fonder. Under maj månad 2015 fick VKB in medlemsavgifter från lite fler än 
300.Under maj 2016 är antalet medlemmar som betalt avgift endast ett tiotal..Vad detta beror 
på diskuteras. Kan anledningen vara att inbetalningskort inte bifogas i Byaluren utan finns att 
hämta på biblioteket? Den folder om VKB som skickades ut inför årsmötet till en kostnad av 
15.000Sek verkar inte ha givit något resultat. Hittills i år har endast 55 medlemsavgifter 
kommit in varav ett tiotal från Vikens nya områden. Inbetalningskort på medlemsavgiften bör 
finnas i VKB:s marknadsstånd på Vikenfesten. Diskussioner förs om att sälja 
"Vikentröjorna"från VKB:s marknadsstånd på Vikenfesten. Fyra t:shirts med Vikenmotivet 
kommer att skänkas till de som ska arbeta som guider på Sopiamöllan i sommar.  
Beslut:  Vikentröjorna säljs i marknadsståndet till följande pris: T:Shirt 150 Sek och 
Piketröjor 250 Sek.  
Renovering av badhytter, styrelsemiddag och folder "Välkommen till Viken" diskuterades. 
Följande beslutades också i samband med kassörens information och ovanstående diskussion:  
Beslut: 2 badhytter beställes enligt offert daterad 2016-04-05 från Tryggmos Snickeri till ett 
pris av 37.500Sek per styck. Bilaga 1  
 
Beslut:  Styrelsemiddag för VKB och Byalurens representanter med respektive planeras på 
Hamnplan 9 den 16 augusti 2016. VKB står för kostnaden.  
 
Beslut: VKB stöttar " Välkommen till Viken" genom att ekonomin kanaliseras genom VKB. 
Leif Olsson skall vara kontaktperson och redovisning sker i samarbete med Kjell Cronert  i 
dess ledningsgrupp, som beslutar och attesterar utbetalningarna. Bidrag har kommit från 
Höganäs kommun med 40.000 Sek och Sparbanksstiftelsen med 50.000 Sek.  
e) Inkomna skrivelser med mera  



Det har kommit en förfrågan från Anneli Sjöborg Höganäs kommun gällande om 
kommunbiblioteket ska ligga tillsammans med skolbiblioteket i nya Vikenskolan. 
Diskussioner förs. Frågan ställs om VKB ska göra en enkät och lägga på kommunbiblioteket  
 
§25  Badhytter / Badbryggor 
De flesta bryggor är utlagda. Stenbryggan läggs ut inom kort. Flotten vid Grähsa brygga 
behöver inte renoveras detta år.  
§ 26  Byaluren / Hemsidan  
Lennie Timour kommer att lämna en offert avseende förändring av VKB:s hemsida. 

§ 27  Kulturkommittén  
Det finns inget att rapportera. 

§28  VBK-arrangemang  
a) Vikenfesten: Lars Lindblad ansvarar för att göra en lista över vilka som ska bemanna 
VKB:S marknadsstånd under Vikenfesten. Listan gås igenom vid styrelsemötet den 21 juli.  
 
§29 Övriga frågor  
a) Yttrande angående förslag av utbyggnad av "Potatisåkern"  
Diskussioner förs. 
Beslut: Ordföranden skriver svar utifrån förda diskussioner och skickar ut skrivelsen med 
e:post till styrelsens medlemmar.  
b) Yttrande angående förslag om utbyggnad av Vikenskolan  
Ordföranden har skickat yttrande till Höganäs kommun. Yttrandet har meddelats styrelsens 
medlemmar per e:post Bilaga 2 

§ 30 Mötesplanering  

Styrelsemöten:  
                            Torsdagen den 21juli klockan 19:00 i Östra magasinet  
 
 

Karin Ullström                           Tuve Nilsson  
 
Sekreterare                                 Ordförande  
   


