
Styrelsemöte, Byalaget på Kivik 051128 Närvarande: Kjell Göransson, Camilla Petersson, Linn Wood 
                       Lars Rosenkvist, Anders Boman, Pia Schönbeck samt Sven Bruzelius. 
 
 

1. Ordförande öppnar mötet. 
 

2. Förslag till dagordning presenteras och godkännes. 
  

3. Genomgång av föregående protokoll. 
  

4.    Ingen ny redovisning av ekonomi/medlemmar. 
        
5.    Svar på vår skrivelse ang. hamnen. Förändringar kommer att dröja pga. stora  
       kostnader. Vi kommer att i en ny skrivelse till kommunen påtala att de är viktigt    
       med vissa förändringar redan nu, för att höja säkerheten runt hamnen-  
       trafik, parkering etc. 
          
6.    Vi har fått avslag från Länsstyrelsen på vår ansökan ang. placering av  
       "Välkommen -skyltarna". Dom kallar skyltarna för "reklamskyltar" och hänvisar  
       till de regler som gäller (se bifogade skrivelser). Vi kommer nu att överklaga till  
       Länsrätten. Vi har också fått ny information om förutsättningar för placering av  
       skyltarna (vägverket). Skyltarna skulle enligt deras regler komma långt från  
       vägen. Kan vi påverka placeringen? Behövs ny ansökan i så fall?    
       Vi väntar och hoppas på ett positivt besked på vår överklagan. Idéer finns om  
       vykort, flaggor, puzzel m.m. av motivet på skyltarna. 
          
7. Luciafirande på torget den 12 december kl. 18.30. "Minijulmarknad" från kl. 17.30. Försäljning av 

glögg/pepparkakor med klass 5 är ok. Jens (brandkåren) är informerad. Camilla köper tackpresent till Lucia & 
tärnor, (ca. 50 kr/person). 
Pia  kollar häst och vagn. Sven har pratat med scouterna + stämmer av tid (18.20) och plats med scouterna + 
köper marschaller. Pia kollar häst och vagn och vad vi har för alternativ då Anna inte kan vara med i år. Kan 
vi utesluta häst/vagn och låta Lucia med följe komma gåendes uppe från Killebacken?  Kjell kollar om vi kan 
låna de ljuslyktor som användes vid ”ljus i mörker helgen”.  Vi samlas kl. 17.00. 
Försäljning av äpplen. Anders och Linn kollar om någon har äpplen att sälja. 
Vi behöver vara ute i god tid inför nästa år för att hitta skolklasser som kan vara intresserade av att sälja 
julgodis etc.  
   

8. Bygderådet. Redovisning av protokoll från möte den 1/11-05. Årsmöte blir den 14/2-06. (se bifogat protokoll) 
     

9. Aktiviteter för kommande år blir snarlika tidigare år, då det har fungerat bra. 
Strandstädning - april. Kristi himmelsfärd bål. Två byavandringar juli - augusti, ev. Sten-Olle + Bo. Hamnfest 
21juli. Vem kan spela? Othellos? "Ärtsoppekväll" i oktober med berättare Karin Brunk Holmqvist, lokal ev. 
Solevi. Vi ber Lasse framföra ett missat och försenat TACK till Kristina för hennes hjälp i år. Årsmöte blir 
den 27 februari, Äppelgården. 
    

10.  Inget svar från Miljökontoret ang. problemet med vilda katter i hamnen. 
 

11.  Nästa möte blir den 9 januari, plats Sparbankens lokal kl. 19.00. 
 Vi informerar valberedningen. 
 

12.  Mötet avslutas. 
 

 
 
 
 

Linn Wood  sekr.                         Justeras: Kjell Göransson  ordf. 
 
 

 
    


