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   Byalaget på Kivik 2007-09-04 
   Styrelsemöte 
 
Närvarande  Kopia 
Kjell Göransson Pia Schönbeck 
Sven Bruzelius Lars Rosenkvist 
Camilla Pettersson Marika Björk-Carlberg 
Gunnel Lönnqvist 
Mats Olsson 
Tommy Gustafsson 
 
1. Sammanträdet öppnas. 
 
2. Dagordning. Godkändes. 
 
3. Föregående protokoll. Hade inte nått alla. Godkändes och lades till handlingarna. 
Kvitteras vid nästa utskick. 
 
4. Ekonomi/medlemsfrågor. Inget nytt att rapportera. 
 
5. Rapporter/Skrivelser.  

• Inbjudan från ”Linderödsåsens Turism” hade kommit till styrelsemedlemmarna. 
Beslut: Byalaget avstår. 

• ”Museum & Arkiv på Kivik” gör enligt styrelsen ett viktigt arbete och bör stödjas. 
Beslut: Byalaget går in som stödjande part och erlägger 500 kr/år. 

• Sjöräddningen genom Jens Hansson har översänt en rapport om sin verksamhet. 
Byalaget uttrycker sin uppskattning över det fina arbete som bedrivs och tackar för 
trevlig och intressant rapport. Beslut om stöd finns sedan tidigare. 

• ”Upplysningstiden” diskuterades. Kjell ordnar med högtalare på Torget senast 17.30 
2007-11-02 för invigning. Byalaget ordnar eldpunkter på norra hamnpiren under 
fredags- och lördagskvällarna (2007-11-02—03). Pia ordnar ved. Mats undersöker om 
fler leverantörer av ved kan uppbringas. Kjell skriver till ”Upplysningsföreningen 
Kivik” via Henrik med innebörden att Byalaget placerar ut 10 st eldkorgar på Norra 
Hamnpirens arm under två kvällar. 

 
6. Ärtsoppa med punsch. Evenemanget är inplanerat torsdagen 2007-10-04. Lena Alebo är 
vidtalad som kåsör. Åke Höglund levererar soppan. Lars ordnar punsch och punschglas. Pia 
ordnar hårt bröd, smör och servetter. Kristina Rosenkvist tillfrågas om varmhållare för soppan 
(från Fritidsgården). Kjell ordnar annonsering genom affischer och blänkare i tidning. 
 
7. Övrigt.  

• Förslag hade inkommit att anordna frukostmöten i samarbete med Föreningen 
Bernadotte på Kiviks Bio. Beslut: Byalaget tackar nej med tanke på 
administrationsbördan. Föreslås i stället visning av lokalt knutna filmer som 
”Blomsterfester”, ”Bombi Bitt” med flera. Gunnel undersöker förekomst och 
tillgänglighet. 

• Bränsle till eldkasarna vid ”Upplysningstiden: Se ovan. 



• Hamnfesten utvärderades. Allt var bra. Möjligen skulle borden ha stått tätare; kanske i 
solfjäderform för att skapa mer intimitet. Det är också viktigt att det finns folk för 
uppsättning och nedtagning av dansbanan, vilket det gjorde detta år. 

• Kjell håller löpande koll på anslagstavlan i ICA-affären. 
• Brev hade inkommit från en medlem om mindre lyckad långtidsuppställning av båt, 

husvagn mm på kommunal mark vid Tittutvägen. Beslut: Kjell sonderar i avsikt att 
lösa problemet. 

• Utformningen av kiosken på Torget behandlades. Beslut: Kjell kollar ärendegången 
gällande bygglov. 

• Kjell anmälde inkommen handling ”Policy för utbyggnad av bostäder kring Ravlunda 
skjutfält”, Simrishamns kommun/Skåne län, uppgjord av SWECO FFNS Arkitekter 
AB 2007-03-07 och antagen av kommunfullmäktige i Simrishamn 2007-03-26. 
Handlingen genomläses av styrelsemedlemmarna vid cirkulation. 

 
8. Nästa sammanträde. Nästa sammanträde hålles 2007-10-09 klockan 19.00 på 
Äppelgården. Tommy håller med kaffe. 
 
9. Avslutning. Kjell avslutade mötet och tackade deltagarna. 
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