
Styrelsemöte,  Byalaget på Kivik 060920. Närvarande:  Kjell Göransson, Linn Wood, 
Lars Rosenkvist, Camilla Petersson, Pia Schönberg, Mats Olsson samt Sven Bruzelius. 

 
 

1.  Ordförande öppnar mötet. 
  

2.  Förslag till dagordning presenteras och godkännes. 
  

3.  Genomgång av föregående protokoll.  
   

4.  Vi har idag 280 betalande medlemmar. 
           
5.  Vi är värd för kommande möte med Bygderådet den 26/9, plats Äppelgården  
        kl. 19.00. Pia fixar kaffe, muggar och äppelkaka, Camilla tar med vaniljvisp. 
        Pia och Kjell inleder mötet. Vi övriga i styrelsen närvarar i mån av tid. 
                 
 6.  Vi har skickat kompletterande skrivelse till Barn och utbildningsförvaltningen  
        gällande tidigare remissvar ang. skollokalbeståndet i kommunen.  
        (Bifogas protokollet) 
 
7.   Från senaste utvärderingsmötet med tekniska kontoret vad gäller trafiken runt  

  hamnplan har Ingrid Järnefeldt sammanställt ett minnesprotokoll från mötet. Vi  
  har per fax fått ett utkast. Kjell ordnar fram kopior till styrelsen.  
  (Minnesprotokollet kommer att bifogas.)  
  Det kom fram flera bra synpunkter från mötet som med lätthet kan genomföras. 
  Ett förslag var att redan vid infarten till Kivik hänvisa till parkering. 
  Går det att undvika att all trafik måste passera genom hamnen?  
  Hur lägger man bäst utfarten (vid miljöstationen) för att minimera störande trafik   
  för boende i området.  
         

8.   Ulla Cronvall har ansökt om bidrag från kulturnämnden för kommande aktivitet  
  ”Upplysningstiden på Österlen” i november. Hon har också önskemål att vi från  
  Byalaget kan bidra med någon ljusaktivitet. Vi enas om att försöka genomföra  
  Pias förslag att lysa upp pirarmarna vid hamnen med ”vedkorgar” i smide. 
  Vi kollar vad 12st. smideskorgar kostar. Mats kollar med Lantmännen, Linn   
  kollar med Nyborgs etc. 
    

9.   Ärtsoppa i oktober. Kristina kan ej hjälpa oss med soppa. Vi frågar Magnus på  
  Puben om han kan hjälpa oss. Pia kollar om det är möjligt och pris.  
  Välkommen skyltarna kommer på plats i veckan. Vi får på något sätt tacka  
  Bo på Tunbyholms Gräv & Schakt som hjälpt oss att gräva. 
  Övrigt. Är det genomförbart med 30 km hastighet genom Kivik 
  Vi får kolla med kommunen vilka regler som gäller. 
  

10.  Nästa möte Äppelgården den 3 oktober kl.19.00. 
 

11.  Mötet avslutas. 
  
 
Linn Wood  sekr.                         Justeras: Kjell Göransson  ordf.    


