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0. Utom dagordningen. Mats Carlsson, biträdande kultur- och fritidschef på Simrishamns 
kommun, och Susanne Thorén, projektledare, presenterade ett möjligt projekt med syfte att 
göra äldre människor mer aktiva. Man gör en förstudie där Kivik är en lämplig försöksort och 
kommer eventuellt att med EU-stöd driva ett fyraårigt projekt, där beslut kan komma i slutet 
av januari 2009. Byalaget gav förslag på lämpliga ingångar för Kiviks del. Om fler 
synpunkter i efterhand kommer fram är man tacksam för återkoppling till Susanne, som nås 
på telefon 0735-232760 eller e-mail st@oresundfood.org. 
 
1. Sammanträdet öppnas. Alf-Göran öppnade mötet. 
 
2. Dagordning. Godkändes. 
 
3. Föregående sammanträdesprotokoll: Godkändes. 
 
4. Avrapportering av aktiviteten ”Upplysningstiden”: Allt förlöpte på bästa sätt enligt 
plan. Många flanörer tog sig ut på norra hamnpiren för att uttrycka sin uppskattning. 
Eldkorgarna saknar nu hemvist och plats efterlyses. 
 
5. Slutplanering av aktiviteten ”Lucia på Torget”: Gunnel har meddelat att skolans 
glöggservering är klar. Camilla har ordnat presenter och Mats kransar. Mats och  Camilla 
stämmer av arrangemanget kring korvförsäljning. Alf-Göran tar kontakt med Kjell angående 
högtalaranläggning och strålkastare samt ordnar annonsering (bl. a. YA ”Det händer idag”). 
Lars ordnar marschaller. Sven stämmer av med scouterna. Styrelsen samlas på Torget 17.00 
för uppmontering och förberedelser. 
 
6. Upprättande av verksamhetsplan för 2009: Tider för nästa års verksamhetsplan lades 
fast. Alf-Göran skriver ut och distribuerar planen. 
 
7. Aktionsplan med prioriteringar från höstens byamöte: Fokus läggs på gångväg/trottoar 
utmed Tittutvägen, särskilt fram till badplatsen men också vidare till Kapellet, 
sophanteringsproblemet utmed badplats och hamn samt förlängning av trottoar på 
Agdelundsområdet. Alf-Göran distribuerar skrivelse som inkommit från Vitemölle 
lejeförening. 
 
8. Synpunkter på äppelmarknaden: Förfrågan har inkommit angående reaktioner på årets 
äppelmarknad. Byalaget har enbart fått positiva kommentarer vilket Alf-Göran meddelar. 
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9. Ang trafikplanering i Simrishamns kommun: Kommunledningskontoret har ställt fråga 
kring kollektivtrafiken i kommunen och efterlyser eventuella kommentarer. Byalaget har 
uppfattningen att kollektivtrafiken är bra. Möjligen kunde någon ytterligare kvällstur i 
veckosluten gagna, men några starka krav har inte inkommit till Byalaget. 
 
10. Ekonomi och medlemsläge: Ekonomin är god. Lars löste in räntefonden i optimal tid 
med god förtjänst och har dessutom förhandlat fram en fördelaktig ränta på ett större belopp. 
Antalet medlemmar har stigit ytterligare och uppgår nu till c:a 350 stycken. 
 
11. Övriga frågor: Tommy hade snappat upp en trevare om eventuell julmarknad på Kivik. 
Byalagets mening är, att detta tidigare har visat sig vara svårt att driva på ett tillfredsställande 
sätt. Eftersom en nybildad konstellation av företagare på Kivik med omnejd har sjösatts bör 
frågan hanteras där. 
 
13. Nästa styrelsesammanträde: Nästa möte blir 2009-01-15, då styrelsen samlas 18.30 på 
Äppelgården. Valberedningen inbjuds att deltaga. Lokalen bokas av Lars, som även bokar för 
Årsmötet 2009-02-24.  
 
14. Sammanträdet avslutas: Alf-Göran avslutade mötet. 
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