
Styrelsemöte,  Byalaget på Kivik 061107. Närvarande:  Kjell Göransson, Linn Wood, 
Mats Olsson, Lars Rosenkvist, Camilla Petersson, Anders Boman, Pia Schönberg samt 
Sven Bruzelius. 

 
 

1.  Ordförande öppnar mötet. 
  

2.  Förslag till dagordning presenteras och godkännes. 
  

3.  Genomgång av föregående protokoll.  
   

4.  Ekonomi – utgifter ärtsoppekväll 5.600 kr. Eldkorgar  ca. 250 kr st.  
        Antal medlemmar i dag 283. 
           
5.  Ärtsoppekvällen med K Brunk blev uppskattad. Ca 65 personer närvarade. 
        Eldkorgarna vid hamnpiren som vi använde till upplys.tid på Österlen blev fina. 
        Det var dock svårt att fylla på med ved i mörkret. Vi får fundera på placering till  
        nästa års aktivitet. 
                 
6.  Vi har lämnat en sammanställning på det synpunkter vi tycker bör tas upp i  
        kommande remiss till kommunen från Bygderådet. (bifogas protokollet) 
        Vi har fått kopia på skrivelse från Leif Friberg till Sune Nordgren där han     
        framhåller att han stödjer planerna på Kivik Art Centrum. 
        Skrivelse har kommit från Elisabeth Broman ang. trafiken runt hamnen och   
        Tittutvägen. Broman vill att vi från Byalaget skall agera och ha dialog med  
        boende. 
        Vi kan dock inte ta ställning i enskilda fall utan hänvisar vidare till kommunens  
        utredning. Där sammanställs alla skrivelser och synpunkter och man försöker  
        komma fram till den bästa lösning för såväl boende som turister. 
        Vad gäller tomtmark Hjälmaröd 4:44 och 63:1 finns nu planbeskrivning ute från     
        kommunen .Dels på biblioteket, men även på kommunens hemsida.  
        (Se Bygg & Bo) 
            
7.   Lucia på torget 12 dec kl. 18.30 ok. Vi kommer att få en stålgran till torget då   

  kommunen nu dragit in på julgranar. I år kommer vi att ordna belysning på    
  luciaföljet på torget. Vi kan ev. låna ljuslyktor av Ulla C på Agde Lund. Kjell  
  kollar. Vi väljer bort häst och vagn för att förenkla. Vi låter scouterna komma      
  gåendes med facklor från Alekärrsvägen ner till torget. Lucia m följe ansluter vid  
  torget/konferanslokalen. Kjell informerar Alvar. Pia pratar med scouterna.  
  Camilla informerar Jens på Kiviks brandförsvar. Camilla köper också present till  
  lucia och tärnor. Vi tar ner eldkorgarna till torget. Kjell tar med de marschaller  
  som är kvar. Lars kollar ved till korgarna. Försäljning av julkransar ? Försäljning  
  av glögg klass 5, Anders kollar  Kaif och skolan. Någon som vill sälja varm  
  korv? Camilla kollar med fotboll/ungdom.   Vi träffas på torget kl. 17.30 
 
             

 
 
 
 



 
8.   Aktiviteter för 2007. 

  Byavandring, vi frågar Sten Olle för kommande år. Vi lämnar samtidigt en flaska  
  vin (Lasse handlar) som tack för årets byavandringar.   
  Kan /vill Sten Olle även vara talare vid årets vårbål. Mats frågar. 
  Hamnfest fredag 20/7, Othellos är ok och bokade. 
  Ärtsoppekväll, förslag Lena Alebo, berätta historia om Kivik/Österlen. 
 

9.   Årsmöte 2007 den 27 februari.  
  Semlor ca.60 st. Camilla kollar med Åke och frågar samtidigt om ärtsoppa.  
  

10.   Vi har önskemål att kunna skicka ut årsberättelse och kallelse till årsmötet till  
  samtliga medlemmar och övriga boende på Kivik. På så vis har vi chans att nå  
  även nya medlemmar. Camilla kollar kostnad för utskick 20 g, 2 A4 ark +  
  inbet.avi. till bofasta + sommarboende. 
 

11.   Nästa möte 7 december kl. 19.00, sparbanken. 
 
 
 
 
Linn Wood  sekr.                         Justeras: Kjell Göransson  ordf.    
  
 
 
       

  


