
Styrelsemöte,  Byalaget på Kivik 060424 Närvarande:  Kjell Göransson, Linn Wood, 
Anders Boman, Lina Jansson, Lars Rosenkvist, Pia Schönbeck samt Sven Bruzelius. 

 
 

1.  Ordförande öppnar mötet. 
  

2.  Förslag till dagordning presenteras och godkännes. 
  

3.  Genomgång av föregående protokoll sker vid nästa möte.  
   

4.  Vi har i dag 275 betalda medlemsavgifter. För att informera om byalaget och  
        möjlighet att nå nya medlemmar är målsättningen att kommande årsutskick  
        skickas per post till alla på Kivik med omnejd. 
        Vi har fått 2000 kr i bidrag från kommunen för vårbål. 
  
5.  Till det möte som föräldraföreningen kallat till ang. skollokalbeståndet 
        kom endast ca 13 personer. Ingen var närvarande från lärarkåren eller facklig  
        representant. Intresset verkar svalt även från berörda föräldrar. 
        Vi kommer att ställa oss bakom föräldraföreningens förslag, (förslag nr 6 i  
        kommunens sammanställning). Vi ber att få kopia på föräldraföreningens  
        remissvar. Camilla kontaktar Cilla Ö. 
 
6.  Vad gäller välkommenskylten har nu tekniska förvaltningen godkänt vår  
        ansökan om bygglov (för placering av skylten). Vi har även fått ok från  
        vägverket. Vi kommer nu i ett yttrande till byggnadsnämnden framföra att vi inte  
        har några synpunkter på resp. remissvar. 
        Vi har ännu inte fått något svar från kammarrätten. 
        Stolpar till skyltarna. Vi kollar med Svetek alt. C Nordin. 
        Bygderådet. Kjell var på närvarande på  årsmötet.(Mötesprotokoll bifogas.) 
        Planprogram för Hjälmaröd 4:44. Ingen ny info. Flera boende i närområdet har  
        dock uttryckt oro för ökande trafik, då det är smala gator och trångt till och från  
        området. 
        Vad gäller hamnplan har kommunen lovat att sätta upp ankarkätting vid gräsplan  
        för att förhindra parkering på grönområde. Tydlig skyltning om enkelriktning och  
        hänvisning till närliggande parkering skall också komma. 
        Kultur och fritid vill ha uppgifter på föreningens kontaktpers. Linn skickar dessa. 
   
7.   Talare vid vårbålet. Rickard H kan ej. Nya förslag; Bo Pellnäs, 

  B Ranelid, Bo Stenfeldt, Bo Olsson. Vi kollar med Bo O. 
  Pia inleder vårtalet då Kjell ej kan närvara. Nya Kivikskören är klar. 
  Lasse installerar högtalaranläggning. Kjell kontaktar Klas H ang. bil/scen. 
  Tid vid bålet är 20.00. Scouterna är informerade enl. Sven. Camilla kollar med    
  Jens på Kiviks brandförsvar. Vilken skolklass har försäljning? Pia kollar med  
  Maria K. Pia kollar också med Bo O ang. vårtal. Om ok, ta med och visa nya  
  välkommen skyltarna. 
  Vi sätter upp en info.skylt vid bålplatsen för att undvika att man lägger dit ris och   
  grenar för tidigt (för att undvika boplats för djuren). Kjell och Sven kollar skylt. 
 
 
      


