
Styrelsemöte,  Byalaget på Kivik 060712. Närvarande:  Kjell Göransson, Linn Wood, 
Lars Rosenkvist, Pia Schönbeck, Camilla Petersson samt Sven Bruzelius. 

 
 

1.  Ordförande öppnar mötet. 
  

2.  Förslag till dagordning presenteras och godkännes. 
  

3.  Genomgång av föregående protokoll.  
   

4.  Vi har fått 3 nya medlemmar. Vi kommer att rensa medlemsregistret så att vi  
  plockar bort de som ej betalat under -04 / -05. 
 

5.  Svar från kammarrätten har kommit. Avslag på vår överklagan. 
 Mats Lundgren kommer att delge oss upplåtelseavtal på bygglov för skyltarna. 
 Svetek håller på med rören till skyltarna. Krister Nordin, kan han hjälpa oss att   
 gräva och gjuta hållare? Kjell kontaktar Krister. 
 Vi har fått ok av markägare för södra infarten. 
 Kommunen har satt samman en översiktsplan över Ravlunda skjutfält och de    
 områden som nu blivit tillåtna för nybyggnation. Informationshäftet finns  
 tillgänglig för allmänheten via våra bibliotek. Synpunkter skall ha inkommit  
 senast den 29/9.  Vi låter våran kopia cirkulera i styrelsen. 
 

6.  Hamnfesten. Vi kollar om vi kan hyra en mindre sopcontainer som kan hämtas på  
 måndag morgon. Kjell kollar. Othellos är kontaktade. Kommer kl. 17.00. 
 Kiviksband vill spela i pausen. Ok för oss. Dansbanan ok. Sven kollar så att gräset   
 blir klippt. Borden finns här innan. Sven kollar kostnad för hyra av bord och lån  
 av fotogenlyktor. Scouterna vill sälja varmkorv, ok för oss. 
 Vi spärrar av festområdet med rep, lånas av båtklubben. 
   

7.  Byavandringen var uppskattad, ca 50 personer var med. 
 Vykort på skyltarna ok. Kostnad 1 kr st. Antal ca 500 st. Vi får inte glömma att   
 trycka att originalet är målat av Bo Olsson. Kortet framtaget av Byalaget på 
Kivik. 
 Massor av kritik har kommit ang. de åtgärder som kommunen gjorde vid  
 hamnplan -  helt på eget initiativ  och tyvärr också utan att informera någon. 
 Nu är dock vårat önskemål om tydlig hänvisning till parkering och   
 enkelriktnings- skyltar på plats. 
 Åtgärderna skal  utvärderas i augusti. Vi tycker att de blivit  
 lugnare med enkelriktad trafik men utfarten bör nog ändras till Hölvägen. 
 Parkeringen på gräsplan framför Buhres var nog inte helt genomtänkt beslut! 
   

8.  Vi träffas  fredag 21/7 inför festen på Båtklubben  kl.17.00. 
 

9.  Mötet avslutas. 
  
      

        Linn Wood  sekr.                         Justeras: Kjell Göransson  ordf.    
  
 


