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    Protokoll från styrelsemöte i Vikens Kultur- och Byaförening 

    tisdagen den 9 februari 2016 i Östra Magasinet  
   

Närvarande:  
Jan Benke,  Olof Engvall, Ove Johansson, Robert Johansson, Lars Lindblad, Lars Niwong, 
Tuve Nilsson, Leif Olsson, Ann-Britt Strufve och Karin Ullström  
 
Ej närvarande:  
Roger Sandberg  
 
Dagordning: 
§ 1 Mötets öppnande: 
Ordförande hälsar styrelsemedlemmarna välkomna och förklarar mötet öppnat. 

§2 Fastställande av dagordning 
Den förslagna dagordningen fastställs. 

§3 Föregående mötesprotokoll 
Föregående protokoll godkänns. 

§4 Rapporter 
a) Muren norr om Kyrkstugan och dess renoveringsbehov 
Stig Ewaldsson berättar historik om stenmuren och skickar runt bilder på den.  
Den byggdes vid Prästgården i början av 1800-talet.Den kan ha byggts redan 1810 men det är 
lite osäkert och svårdaterat. Karta på hur det såg ut vid den tidpunkten skickas runt. Muren 
fortsätter ner mot Fäladsvägen och Täppevägen.  
Diskussioner förs om murens renoveringsbehov och vem som kan/ska stå för kostnaden.  
Fråga ställs om kyrkorådet är informerade. Ordföranden föreslår att Stig kontaktar kyrkorådet 
och Ann-Britt kontaktar församlingsrådet avseende renovering av stenmuren.  
Diskussioner förs om det ska finnas skyltar till stenmuren när den renoverats.  
Stig ställer frågan om det finns intresse av att göra en ny och aktuell film om Viken.  
Den som visas av "Viken Förr och nu" är från 1947. För ett sådant projekt behöver 
proffsfilmare engageras.  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Beslut: VKB beslutar att det finns intresse av att göra en film om Viken. Ärendet och 
tidsplan  gällande film om Viken återkommer.  
 
b) Sophiamöllan  
Robert Johansson informerar: Det var många besökare på julmarknaden trots vädret.  
Robert delar ut verksamhetsberättelse för 2015 bilaga 1 och bokslut 2015 bilaga 2 och går 
igenom dessa.  
Under sommaren 2016 planeras det för att fyra ungdomar ska arbeta som guider och Sophia 
möllan kan därmed ha öppet varje dag i sex veckor. En kunnig turistguide från Stockholm 
kommer att besöka möllan och introducera ungdomarna.  
 
c) Sjöfartsmuseet  
Jan Benke informerar : 2015 års ekonomiska resultat gav ett litet överskott på 1151 Sek tack 
vare bidrag från VKB avseende kostnad för elförbrukning.  
Sjöfartsmuseets egna kapital uppgår till 53620 Sek.  
2016 års temautställning blir historisk och handlar om Vikens hamn. Bland annat med 
anledning av den nya "hamnpromenaden" som Höganäs kommun planerar att genomföra.  
När det gäller fastigheten behöver belysning kompletteras och förbättras under 2016  
På  Eriksborg ska fönster renoveras, offert för denna  kostnad är inte framtagen ännu.  
Gaines sjöbod har haft påhälsning av någon obehörig i början av januari. Därefter har 
hänglåset bytts ut. Det ska göras en besiktning av sjöboden som ska jämföras med foton. 
Sjöboden ska också märkas att den tillhör Sjöfartsmuseet.  
Det behövs fler medlemmar i föreningen. Eventuellt planeras ett upprop i Byaluren. 

d) Stiftelsen Skeppargården  
Ann-Britt Strufve informerar:  2015 års ekonomiska resultat är bra. Utgifter under  2015 har  
avsett stormskador, byte av tegelpannor, tvätt och diskmaskin.  
2016 års program är följande:  
Trädgårdsrundan den 11-12 juni, besök av boende på Vikhaga den 13 juni, tusen trädgårdar 
den 3 juli, våffeldagen den 10 juli, månskensträdgård den 8 oktober, samt julmarknad den 3 
december.  
Styrelsen är densamma som 2015 

e) Från kassören  
Leif Olsson informerar: Budget 2016 och bokslut 2015 delas ut och gås igenom. Bilaga  
Diskussioner förs avseende punkten övriga kostnader i bokslutet 2015 om den punkten ska 
delas upp.  
Totalt har fonderna gått med 3000 Sek minus under 2015  
f) Inkomna skrivelser med mera  
Ordföranden informerar om utkast till folder" Välkommen till Viken" Diskussioner förs om 
foldern. Förslag som diskuteras är att foldern ska delas ut i brevlådorna till Vikenborna. 
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Ordföranden kommer att vara bortrest under stor del av februari. Lars Niwong kontaktar 
Lennie Timour som tillsammans reviderar och slutför foldern.  

 
§ 5  Badhytter / Badbryggor 
Två nya badhytter kommer att byggas till sommaren 2016. Kostnaden för skötsel och 
underhåll av Lisas brygga delas mellan VKB och Höganäs kommun. Stenar som blåst in  vid 
stenbryggan ska flyttas som tidigare år.  
 
§ 6  Byaluren / Hemsidan  
Olof Engvall informerar: Byalurens redaktion är under förnyelse. Flera har slutat. Per 
Frykman och Christer Johansson är nya men fler behövs. Nästa nummer är på 40 sidor och 
utkommer den 6 maj. Byaluren kan också ses som en turistbroschyr med tanke på dess 
innehåll. Olof berättar lite om innehållet i majnumret. Vidare  uppmanar han representanterna 
för stiftelserna om att senast i slutet av mars månad skicka material gällande deras 
verksamheter och aktiviteter.  
 
§ 7  Kulturkommittén  
Christer Malmström har tagit fram engelsk text till filmen om Gunnar Jarring. Diskussioner 
förs och bland annat kommer även en melodislinga att läggas på filmen. Ärendet återkommer 
bland annat gällande finansiering av filmen 

§ 8  VBK-arrangemang  
a) Årsmötet är tisdagen den 8 mars klockan 19:00 i Hemgården.  
"Kvinnliga företagare i Viken berättar" planeras som programpunkt med anledning av att det 
är internationella kvinnodagen.  
b) Ordföranden skickar runt verksamhetsberättelse 2015 som signeras av ledamöterna  
c) Talare till Valborg är inte fastställt ännu.  
 
§ 9  Övriga frågor  
a) Information om Vikens entré samt Statoiltomten återkommer vid nästa möte.  
b) Ordföranden informerar om att nytt elavtal är aktuellt från januari 2017. Ärendet 
återkommer.  
c) Lars Niwong informerar om mötet den 1 februari angående ensamkommande flyktingbarn.  
Flera grupper arbetar i Viken för att ta emot barnen på bästa sätt.  
Ärendet återkommer.  
d) Diskussioner förs om belysning i björken på Gröna torg. Ärendet kommer att tas upp på 
årsmötet den 8 mars.  
e) Diskussioner förs om den del av Kulla-leden som spolats bort vid golfbanan. Ordföranden 
diskuterar ärendet med Höganäs kommun och Naturskyddsföreningen  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§ 10 Mötesplanering  

Årsmöte :          Tisdagen den 8 mars klockan 19:00 i Hemgården  
Styrelsemöten:  Tisdagen den 29 mars klockan 19:00 i Östra magasinet  
                            Tisdagen den 24 maj klockan 19:00 i Östra magasinet  
                            Torsdagen den 21juli klockan 19:00 i Östra magasinet  
 
Styrelsemiddag planeras i augusti månad. Datumet är inte fastställt.  

Karin Ullström                           Tuve Nilsson  
 
Sekreterare                                 Ordförande  
   


