
   Protokoll  På Båtklubben. 
   Byalaget på Kivik 2010-04-19 
   Styrelsemöte Nr 4 2010. 
 
Närvarande       Kopia   
Alf-Göran Andersson, ordf     Mats Olsson   
Sven Bruzelius                        Britta Andersson, webmaster 
Gunnel Lönnqvist 
Lena Jonsson        
Ingvar Jönsson 
Anette Bergman 
Johan Holmgren 
Kjell Olsson 
Lars Rosenkvist, adjungerad 
 
    

1 Sammanträdet öppnas: Alf-Göran hälsade välkommen och vände sig 
speciellt till Sara Lundström från Simrishamns Samhällsbyggnadsförvaltning. 

 
2 Dialog med Sara Lundström. 

Efter rundvandrig i Hamnområdet framförde Byalaget önskemål om behandling 
av grönytor, bortforsling av strandstädningsskräpet, sophämtningen i Hamnen 
samt vid Bastun, upprensning i buskage mm. Sara tar upp önskemålen och åter- 
kommer. 
Kontakt Samhällsbyggnad: Har man synpunkter på skötsel av allmänna ytor 
kan man ringa: 81 92 00. 

 
3 Aktivitet på Museum & Arkiv på Kivik den 9 juni. 

Tommie Gustavsson informerade om att han kommer att berätta om Sjöfarten 
på Kivik – i princip en sammanfattning av den kommande boken. Byalaget 
kommer att hjälpa till med marknadsföringen. 

 
4 Medlemsläget. Hittills har 365 medlemsavgifter betalats – varav 25 anonymt. 

Påminnelser till icke betalande kommer delas ut i maj. Till dess behövs ett stort antal 
kuvert med handlingar eftersom det fortfarande  finns många som ej fått          
material. Målsättningen är att i år uppnå minst 400 medlemmar. 

      
5 Rapport från mötet med Niklas Geidenstam. 

Det konstaterades att ärendet behandlats mycket märkligt i kommunen vilket 
tyvärr visar att vissa politiker tycks vara helt oinformerade/ointresserade av 
vad som händer och sker i Kivik. Vi försöker få hit ordföranden i Samhälls- 
byggnadsnämnden till nästa styrelsemöte den 5 maj.  
Vi sänder också brev till honom. 
 

6 Strandstädningen.                                                                                                         
Med glädje konstaterades att de boendes intresse för ett renare Kivik ökat och att 
väsentligt fler deltog. Styrelsen framförde också sitt tag för den utomordentliga måltid 
som Hamnkiosken bjöd de deltagande. 
 

 



7 Kristi Himmelsfärdsaftonens firande den 12 maj. 
Ännu ej helt klart med talare. 
Klas Hanssons bil klar. 
Högtalarna fixas av Lars som samtidigt utbildar Lena och Anette. 
Lars söker anslag. 
I övrigt samma ansvarsuppgifter som förra året. 
Styrelsen samlas vid Båthuset 19 00. 

  
8 Betr. den planerade Vindkraftsparken – Taggen – i Hanöbukten. 

Efter lång diskussion om Byalagets uppdrag enl. stadgar och ärendets 
komplexitet beslutade styrelsen att icke sända någon erinran till Miljö- 
domstolen. 
 

      9   Bidrag till Räddningsverket i Kivik. 
     Beslutades att Byalaget ger ett bidrag om 1 000 SEK till Räddningsverket. 

 
     10 Nästa möte: Måndag 5 maj 19 00 på Båtklubben. Gunnel är ” Kaffevärd ” 
 
 
 
 
        Vid protokollet                                               Justeras 
 
 
         Johan Holmgren                                             Alf-Göran Andersson 
         Sekr.                                                               Ordf. 

 
 

                                                                              
 
     

 
 

 
 
  

 
                                                                                                                                       
 


