
   Protokoll  På Piratenskolan. 
   Byalaget på Kivik 2010-11-22 
   Styrelsemöte Nr 9 2010. 
 
Närvarande          
Alf-Göran Andersson, ordf      
Sven Bruzelius                         
Gunnel Lönnqvist 
Lena Jonsson        
Ingvar Jönsson 
Anette Bergman 
Kjell Olsson 
Lars Rosenkvist, adjungerad 
Mats Olsson 
    

1 Sammanträdet öppnas: Alf-Göran hälsade välkommen. 
 

2 Dagordningen. 
Godkändes med tillägg att under punkt nr 12, inkomna skrivelser tas 
hastighetsbegränsning inom Kiviks samhälle upp. Punkter 9 Byalagets hemsida och 
punkt nr 10, Byalagets framtida affischering stryks då Johan Holmberg ej är 
närvarande. 

 
3 Förgående protokoll 

Inga kommentarer till föregående protokoll 
 

4 Aktivitet den 20101028 Museum 6 arkiv på Kivik.               
Ingen från styrelsen hade möjlighet att deltaga. Enligt uppgifter var arrangemanget 
mycket uppskattat. Byalaget beslutar att betala hälften av kostnaden för föreläsaren, 
1.300 kr. 

      
5 Rapport från Österlen lyser. 

Byalagets bidrag till Österlen Lyser var ett antal vårdkasar som lyste upp den norra 
pirarmen i Kiviks hamn. Både på fredag- och lördag kväll tändes vårdkasarna och de 
som var ute kunde värma sig denna lite kyliga kväll. Peter Johansson hade bidragit 
med veden.  
 

6 Julgran på torget.                                                                                                         
Byalaget beslutar att inköpa en julgran till Kiviks torg. Kostnad ca 5.000 kr. Lena 
ordnar med att information kommer till Österlen Magasinet att Byalaget ordnat denna 
gran. 
 

 
7 Lucia på Kiviks torg. 

2010-12-10 kl. 18:30 kommer Simrishamns Lucia. Annons i YA ordnas av Alf-Göran 
och Kjell. Lena ordnar present till Lucia och tärnor. Sven kontaktar Scouterna för 
samordning av deras fackeltåg. Den 9.12 kl. 18:30 träffas vi vid brandstationen för 
kontroll av ljudanläggning, ljus mm. 

  
 



8 Ekonomisk rapport. 
Undertecknad gick igenom Byalagets ekonomi. Av den framgår att vi har nästan 
100.000 kr i kassan.  
 

      9   Byalagets 10-årsjubileum. 
     Byalagets styrelse är överens om att diskutera med Båtklubben om ett gemensamt   
arrangemang då Byalaget har 10-års jubileum och Båtklubben firar 30-års jubileum. 
Datum är fastställd 15:e juli 2011. Diskussion med representanter från Båtklubben 
fortsätter.  

 
10 Hastighetsbegränsning i Kivik 

Byalaget förordar en hastighet på 30 km i timmen inom de äldre delarna av Kivik. 
Inom hamnområdet förordas gårdsgata. 
 

      11 Nästa sammanträde bestäms vid vårt extra möte på Brandkåren den 9.12 
  

12  Avslutning 
Sammanträdet avslutades  
 

 
 
        Vid protokollet                                               Justeras 
 
 
         Kjell Olsson                                                    Alf-Göran Andersson 
         Sekr.                                                               Ordf. 

 
 

                                                                              
 
     

 
 

 
 
  

 
                                                                                                                                       
 


