
   Protokoll  Alf-Görans bostad 
   Byalaget på Kivik 2008-03-19 
   Styrelsemöte 
 
Närvarande  Kopia 
Alf-Göran Andersson Marika Björk-Carlberg 
Lars Rosenkvist  Bo Sahlee 
Sven Bruzelius   
Gunnel Lönnqvist 
Mats Olsson 
Camilla Pettersson 
Tommy Gustafsson 
 
1. Sammanträdet öppnas. Mötet hölls hos Alf-Göran, och deltagarna uttrycker sitt varma 
tack för gästfrihet och ypperlig förplägnad. 
 
2. Dagordning. Godkändes. 
 
3. Val av sekreterare för 2008. Marika omvaldes. 
 
4. Eventuellt val av vice sekreterare för 2008. Tommy valdes till vice sekreterare. 
 
5. Val av vice ordförande för 2008. Sven valdes till vice ordförande. 
 
6. Val av kassör för 2008. Lars omvaldes till kassör. 
 
7. Uppdrag från årsmötet. Alf-Göran formulerar en skrivelse kring ombyggnaden på 
Äppelgården i syfte att slå vakt om ytan för sammankomster. 
 
8. Kommentarer kring programmet för 2008. Sven föreslog ett samarbete med 
Sillakademin som ersättning för det avslutade samarbetet mellan Piratensällskapet, 
Båtklubben och Sillakademin. Alf-Göran förhör sig med företrädare för Sillakademin. 
 
9. Detaljplanering: Strandstädningen 2008-04-06.  

• Alf-Göran tar fram plakat som uppsättes av Sven och Mats. 
• Alf-Göran hämtar sopsäckar från parkförvaltningen. 
• Camilla förhör sig huruvida det bjuds på sillmacka efter städningen. 

 
10. Detaljplanering: Kristi himmelsfärds afton med bål 2008-04-30.  

• Lars söker kommunalt bidrag som tidigare år. 
• Mats kontaktar namngiven person för talet till våren. Vid negativt svar kontaktar Alf-

Göran namngiven person som alternativ. 
• Alf-Göran anmodar Rolf Carlsson att kontakta Sven/Mats för plats att ha bålet. 
• Camilla kontaktar Jens för brandkårens bevakning. 
• Lars kontaktar Kjell för anordnande av högtalare. 
• Camilla kontaktar klassombud för 6:e klass angående grillning. 
• Alf-Göran organiserar affischering. 

 



11. Medlemsläget. Lars informerade om läget. Hittills har 304 personer betalat avgift för 
2008. 
 
12. Byalagets ekonomi. Lars informerade om ekonomin, som är mycket god. 
 
13. Relationen till Byalagsrådet. Representation i rådet. Byalaget avvaktar inbjudan. 
 
14. Inbjudningar till informationsträffar.  

• Föreningsråd i Simrishamn: Byalaget avstår. 
• Föreningsutbildning kring droger: Byalaget avstår. 

 
15. Inkomna skrivelser. Kjell Göransson har skickat ett tackbrev med anledning av mottagna 
blommor och presentkort. Bilägges protokollet. 
 
16. Övriga frågor.  

• En bygglovsansökan från Karl Rosander och Ola Johnsson till kommunen rörande 
tillfällig byggnad för restaurangändamål intill Kiviks Ål & Lax presenterades. 
Remisstiden är snart ute. Byalaget erinrar om de möten med kommunen där man 
enades om värdet av bibehållen hamnmiljö med fokus på återstående grönytor. 
Föreslagen byggnation synes inte stå i samklang med den inriktningen, varför Alf-
Göran utformar remissvar till stöd för hamnmiljön med underskrift av Alf-Göran och 
Mats. 

• Ärendet med kantsten för gångstråk utmed Tittutvägen samt Torgkioskens 
förvanskning tas upp av Alf-Göran med Ulf Torstensson. 

 
17. Nästa möte. Nästa möte hålls 2008-04-21 kl. 19.00 i Båtklubbens lokaler. 
 
18. Sammanträdet avslutas. Alf-Göran avslutade mötet. 
 
 
 
Vid protokollet   Justeras 
 
 
 
Tommy Gustafsson   Alf-Göran Andersson 
 


	Vid protokollet   Justeras

