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VKB:s styrelse har haft åtta protokollförda styrelsemöten under verksamhetsåret.
Höstmötet hölls den 23 oktober 2019. Den här gången var mötet förlagt till Vikenskolan. Efter
de sedvanliga mötesförhandlingarna vidtog ett studiebesök i den nya skolan. Rektor Sofia
Walka och arkitekterna Lars Bourdette och Lotta Carlsson berättade om skolan och därefter
gjordes en rundvandring. Åttondeklassarna som ska åka på Toleransresa 2020 svarade för
kaffeservering. VKB sponsrade detta.
VKB:s verksamhet finansieras med medlemsavgifter och hyresintäkter från VKB:s badhytter.

Vid årsskiftet hade VKB 988 betalande medlemmar. Trots upprepade insatser att få fler
betalande medlemmar under 2019 lyckades vi inte nå vårt satta mål. Ett digitalt
medlemsregister med mejladresser är under uppbyggnad. Styrelsen har även diskuterat
behovet av att knacka dörr för att nå nya medlemmar.
Under året har VKB förhandlat fram ett nytt elavtal att erbjuda medlemmarna. Styrelsens
representant Kjell Näslund lade tillsammans med företrädare för en rad andra byaföreningar
samt även Kullabygdens LRF ned ett stort arbete under våren för att få fram ett avtal. Det blev
slutligen ett treårigt elavtal med Dalakraft. Vid årsskiftet 2020 (då det nya avtalet trädde i kraft)
hade 483 medlemmar tecknat sig för detta.
VKB arrangerade det traditionella valborgsfirandet den 30/4. Arrangemanget blev mycket
välbesökt. Årets valborgstal hölls av Linda Bjernstål. Kören Laudate under ledning av Matilda
Nordberg sjöng in våren. I år hade vi vädrets makter på vår sida och det gick att tända bålet.
Tack till Lars Reuter och Fredrik Hallgårde som, med bistånd av Lars Niwong, hade
huvudansvaret för att bålet tändes och sedan även såg till att det släcktes ordentligt.
Vikenfesten pågick under två dagar i juli, 27 och 28 juli. På lördagen arrangerades marknad i
hamnen. Samtliga marknadsstånd var uthyrda. Det fanns ett bra och varierat utbud av
matserveringar. Även Viken bryggeri deltog under marknaden. Skånska Husarsextetten spelade
under dagen. Trollkarlen Jozima showade. Det erbjöds ponnyridning genom Skeppargården i
Jonstorp. Kulturskolan Eric Ruuth deltog med en teaterföreställning. Höganäs modellflygklubb,
Höganäs roddförening och Sans och Balans genomförde uppvisningar. Galleri Viken, liksom
Bastuföreningen deltog. WBS såg som vanligt till att besökarna kunde ta en tur med en ribbåt,
och visade också upp modellbåtssegling. På planen framför Sjöfartsmuseet lärde Carl-Johan
Hagman ut hur man till exempel slår en knop. VKB hade ett eget marknadsstånd med lotteri
och information om föreningen. Det blev en mycket trevlig och välbesökt marknadsdag.
Däremot blev det inget festtält detta år. Festsugna hänvisades under lördagskvällen till
krogarna i byn. Viken Big Band spelade på hamnplan.
På söndagen arrangerades den Kulturhistoriska söndagen. Även denna drog en stor publik. Det
bjöds på byavandring, kyrkogårdsvandring, filmvisningar, guidade visningar i kyrkan,
högläsning på Paul Jönska gården, och utställningar om Vikens rika historia. I år hade
Vikenarkivet bland annat valt att lyfta fram starka kvinnor. Nykomlingen på programmet,
Hagmans museum, lockade en stor publik när Carl-Johan Hagman under söndagen höll tre
föreläsningar. Styrelsen vill tacka alla som bidrog till att Vikenfesten 2019 blev så lyckad. Vi vill
än en gång också rikta ett varmt tack till våra sponsorer.
Den 10 augusti deltog VKB i ett kommunalt arrangemang i Viken. Kommunen ville
uppmärksamma det faktum att Vikenparken nu håller på att ta form, och bjöd in till en
aktivitetsdag i den nya parken. VKB fanns på plats och stod för en tipspromenad som både
stora och små kunde delta i. Det är viktigt för VKB att också synas i de nyare delarna av Viken.
Det var ett trevligt arrangemang som dock fick ett något abrupt slut när vi överraskades av ett
riktigt skyfall.

Julmarknaden hölls den 8 december. VKB samarbetade med Sophiamöllan och Vikens
Företagarförening, som liksom förra året hade hand om uthyrningen av marknadsstånden.
Det var en blåsig och regnig söndag i advent, vilket i viss mån påverkade antalet besökare.
Förskolebarnen hade precis som förra året klätt tre granar, ett arrangemang som Tove
Mauritzon höll i. VKB fanns på plats och sålde julkort.
VKB har i sedvanlig ordning betalt den stora granen på Gröna Torg. Under mellandagarna
sågade någon/några ned granen men tack vare en snabb insats av frivilliga kunde granen resas
igen. Härligt med sådana initiativ. Nedsågningen polisanmäldes.
Byaluren har under året utkommit med två nummer. Publikationen är populär bland Vikenborna
och vi passar på att tacka redaktionen, med redaktör Olof Engvall i spetsen, för ett gott arbetet.
VKB:s badhytter har samtliga varit uthyrda under säsongen 2019. Intresset för att hyra är
fortsatt stort. Vid årsskiftet 2019/2020 stod cirka 80 personer i kö för en badhytt. En del av det
planerade underhållet har skjutits fram till 2020.
Föreningens brygg- och badhyttsansvarige Kay Winqvist lägger ned ett stort arbeta på att
hantera kölistan och fördela hytter, samt se till att hytterna är i gott skick. Sedan Lisas brygga
tillgänglighetsanpassades har Höganäs kommun stått för kostnaderna för isättning och
upptagning, samt eventuella reparationer och daglig tillsyn. 2019 delade kommunen och VKB
för kostnaden för isättning och upptagning. Byaföreningen betalade också en del av den stora
reparationen som fick göras under sommaren. Pengar för detta har tagits från vårt bryggkonto,
som vi har tack vare Systrarnas Svenssons donation.
Tyvärr har vi under året inte lyckats föra frågan om den Kockska donationen vidare. VKB har
under året ekonomiskt stöttat Paul Jönska gården, Sophiamöllan och Sjöfartsmuseet.
Föreningen har även lämnat ett bidrag till Vikenarkivet. VKB har också stöttat
högstadieelevernas Toleransresa till Auschwitz. Eleverna har dock arbetat för pengarna;
eleverna har städat stranden, samt fixat fika till VKB:s höstmöte.
Under sensommaren uppdagades det att det råder oklarhet vad gäller ansvaret för lekplatsen
vid Eriksborg, strax norr om hamnen. Lekplatsen har en gång bekostats av VKB men vi trodde
att Hamnföreningen hade skötselansvaret. En gunga gick sönder under sommaren och
situationen blev akut. VKB bekostade en nedtagning av den trasiga gungan samt en besiktning
av lekplatsen. Därefter har vi tillsammans med Hamnföreningen skrivit till kommunen och bett
att den ta över ansvaret för och skötseln av lekplatsen. De omfattande regler som idag finns för
lekplatser och det arbete det medför anser sig varken VKB eller Hamnföreningen ha resurser
för. I väntan på svar från kommunen har VKB och Hamnföreningen köpt in en ny gunga, och
delat på kostnaderna för detta. Hamnföreningen kommer att sätta upp gungan så snart det
våras.
Den privata utsmyckningen vid Gröna Torg är mycket omtyckt. Vi vill framföra vårt varma tack
till Ulla Rasmusson som genom åren skapat så mycket glädje för vikenborna. 2019 beslöt VKB
att stötta henne med 1000 kr.

Sophiamöllan har under en tid framfört önskemål om att få disponera den lokal som under de
senaste drygt 30 åren hyst minnen från den deltidsbrandkår som en gång fanns i Viken. VKB,
som inte äger frågan, har agerat som förmedlare för att få till en lösning. Lokalen är nu tömd
och Sophiamöllan har fått mer utrymme. Carl-Johan och Kristina Hagman förvaltar numera
brandkårsminnena, vilket uppskattas mycket, inte minst av de som en gång byggde upp det
lilla museet.
VKB hade också ett kassaskåp stående i Sophiamöllans lokaler. Innehållet står nu i föreningens
vindslokal i Östra Magasinet. Sophiamöllan fick skåpet, som sedermera har avyttrats.
Vi lyckades inte heller detta år att få snurr på hemsidan vikensbyaforening,se, eller portalen
viken.se. Vi hade vissa förhoppningar under året att få till en lösning vad gäller portalen men vi
lyckades inte att ro denna i hamn. Därför har föreningen främst kommunicerat via Facebook.
Under året fick vår Facebooksida ytterligare 100 följare, och är nu uppe i drygt 700 personer.
VKB har startat en översyn av de informationstavlor som finns på ett antal platser i byn.
Informationen på dem är inte helt uppdaterad. Vi har bland annat varit i kontakt med
kommunen för att höra vilket intresse kommunen har för tavlor av den här typen. Det här blir en
fråga för den nya styrelsen att arbeta vidare med.
Under verksamhetsåret andra del lämnade två ledamöter, Per Eriksson och Gun-Britt Jönsson,
styrelsen. Med två suppleanter har vi inte behövt göra några nya inval under året.
Valberedningen har besökt styrelsen två gånger.
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