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Verksamhetsåret 2020 blev inte ett vanligt år, vare sig för VKB eller dess medlemmar. Årsmötet var
planerat till den 12 mars; den 11 mars deklarerade WHO att det rådde en pandemi med Covid-19.
Styrelsen hade redan innan denna deklaration insett att vi inte kunde ha årsmötet som planerat utan
valde att senarelägga det. Då dåvarande ordförande Lotta Hördin meddelat att hon avsåg lämna
styrelsen agerade Lotta och dåvarande vice ordförande, Fredrik Hallgårde, som ett ordförandeteam
under ett par månader. Årsmötet hölls slutligen den 16e juni utomhus i anslutning till Eriksborg
(fartygsöverbyggnaden strax norr om hamnpiren).
VKBs styrelse har haft 10 protokollförda styrelsemöten under verksamhetsåret.
Med hänsyn till pandemin och rekommendationerna till social distansiering så har de överlag hållits
digitalt, via Microsoft Teams. Vid ett par tillfällen har vi setts fysiskt utomhus eller på östra
magasinet.
Höststämman hölls den 6 oktober i Vikens Kyrka. Stämman bjöd utöver de fomella
stämmoärendena med en redogörelse för VKBs begränsade verksamhet under de senaste
månaderna även på en introduktion till kyrkans arbete under pandemin. Eva Gullmo och Annika
Erlandsson Olshov representerade Kulla pastorat.
VKBs verksamhet finansieras med medlemsavgifter och hyresintäkter från föreningens badhytter,
om annonsförsäljningen i Byaluren ger ett överskott kommer detta föreningen till del och har under
verksamhetsåret inneburit ett tillskott.
Under året har styrelsen arbetat med att informera om VKB för att öka antalet medlemmar då färre
än tidigare valde att teckna elavtal i samarbete med VKB vilket inneburit krav på medlemskap i tre

år. För närvarande har föreningen 680 hushåll som medlemmar varav majoriteten inte har
anknytning till elavtalet.
Det var med stor ledsamhet vi insåg våren 2020 att det inte skulle bli något traditionsenligt
valborgsmäsofirande och för 2021 var situationen minst lika allvarlig. Baserat på förra årets
uppskattade videohälsning lät vi en av byns konstnärer, Sara Stenlund, hålla ett fint vårtal som
spelades in i Galleri Viken, vid tillfället Saras ateljé. Talet las ut på hemsidan och genererade ett
antal uppskattande kommentarer.
Efter att vi fått ställa in såväl valborgsfirande som Vikenfesten hoppades styrelsen långt in på hösten
att julmarknaden skulle gå att genomföra men smittläget och rekommendationerna kopplade till
detta uteslöt den typen av arrangemang. Med gemensamma krafter ordnade vi dock en
Luciatipspromenad för vuxna och barn. En ridande tomte passerade även många av de som var ute
och gick. Många Vikenbor, minst 250 stycken, tog tillfället att gå delar eller hela Vikenrundan, flera
av dem för första gången. Vikenrundan är en 6km lång utmarkerad promenadslinga som omsluter
stora delar av Viken (men inte hela). Lisbeth Ryberg, Christina Norström och Elisabeth Schönbeck
hade nyckelroller i detta arrangemang.
Byaluren har under året kommit ut i två fullmatade och tjocka nummer. Olof Engvall hittas vid
rodret för en besättning som fortsätter att leverera en mycket uppskattad tidning.
Även om de traditionsenliga arrangemangen som märks mycket har fått stå tillbaka detta år har
stryrelsen med gott stöd av andra i byn ägnat sig åt ett antal frågor. Trafikfrågorna och plan- och
byggfrågor är två områden där vi fört en aktiv dialog med kommunen, i första hand med
tjänstemännen inom respektive område, men även med politikerna, där VKB strävar efter en
långsiktighet i synen på utveckling av byn i olika avseenden. Under våren har VKB träffat
representanter för kommunen vid ett par tillfällen, dock i mindre grupp och/eller digitalt. För
trafikfrågorna har Kjell Näslund i första hand representerat VKB och inom Plan- och Byggfrågor
har Erik Juelsson haft motsvarande roll.
Ett annat område där vi för en dialog med kommunen är biologisk mångfald där främst Pelle Fänge
lyft om vissa av våra grönområden skulle kunna utnyttjas bättre. Kommunen verkar vara inne på
liknande tankar men än så länge finns endast enstaka konkreta förslag.
Avsikten var att under senhösten 2020 ha ett gemensat möte med kommunen där alla byalag i
kommunen, ett 20-tal, efter att dessa träffar uteblivit under ett par år. Det hölls två förmöten inför
mötet med de kommunala representanterna vilket gav insikter om skillnader och likheter mellan de
frågor som är viktiga i respektive by. Dock innebar de nya rekommendationerna under slutet av
2020 att stormötet med kommunen uteblev.
VKB äger Stenbryggan och Lisas brygga. Under året har kommunen valt att ta bort
handikappanpassningen vid Lisas brygga för att anlägga en mer stormtålig lösning vid Grähsa
brygga.
Badhytterna är fortsatt eftertraktade och samtliga 24 är uthyrda för sommaren, Vikens havssimmare
har hyrt en för vintersäsongen. Under året har viss renovering skett av några av hytterna. Avsikten
är att Kay Winqvist som i flera år ansvarat för badhytterna och bl.a. administrerat kön överlämnar
detta uppdrag till Erik Juelsson under kommande verksamhetsår.
Sophiamöllan, Paul Jönska gården (Skepparegården) och Sjöfartsmuseet har alla fått ekonomiskt
stöd från VKB, i första hand för de löpande kostnaderna. För större investeringar har stiftelserna
varit mycket duktiga på att samla in separata medel, inte minst Sophiamöllans vingar har
tacknämligt finansierats av många Vikenbor. Ett stort tack har framförts i olika format men det det
tål att upprepas när vi nu sommaren 2021 kan glädjas åt nya vingar på plats!

I dessa speciella tider då flera möjligheter till marknadsförsäljning, skoldiscon och andra
återkommande sätt för skolklasser i årskurs 8 och 9 att finansiera en Toleransresa till Auschwitz
valde VKB att stötta extra mycket i år. Elever och föräldrar gjorde dock ett omfattande städjobb
såväl längs stranden som i övriga byn.
Under verksamhetsåret har Elisabeth Schönbeck arbetat med att kommunen ska fortsätta arbetet
med att göra hamnen till en trevlig mötesplats med bl.a. ytterligare plantering och stensättning. I
sammanhanget har även en kommitté utsetts, under Elisabeths ledning, att utreda ett möjligt
konstverk eller liknande där donerade medel kan nyttjas i enlighet med donations-testamentet. Den
troligaste placeringen är i hamnområdet varför frågorna har koppling till varandra, om än
begränsad.
Sammantaget har året förlöpt på ett mycket ovanligt sätt men styrelsen ser tillbaka på ett år där de i
samarbete, om än med utsedda frontpersoner i vissa frågor, försökt göra det bästa av situationen och
när det varit möjligt hitta en och annan ny väg framåt.
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