
Styrelsemöte Kiviks Byalag   Äppelgården 
     2007-03-12 
 
 
 
 
Närvarande: Linn, Gunnel, Mats, Tommy, Kjell, Lars, Sven, Camilla, Marika och Pia. 
 (samtliga) 
 
 
 
   1. 
 
Sammanträdet öppnat. De tre nya styrelsemedlemmarna hälsades välkomna samt fick 
byalagets stadgar. 
 
   2. 
Dagordningen godkänns – med en förändring på punkt 8 som ändrades till vårstädning. 
 
   3. 
Konstituering:       Ordförande: Kjell Göransson 
                              Sekreterare: Marika Björk Carlberg 
                              Kassör: Lars Rosenkvist 
                              Vice Ordförande: Pia Schönbeck 
 
   4. 
Föregående protokoll godkännes. 
 
   5. 
Fram till dagen datum har vi 286 betalande medlemmar varav 14 har inkommit utan 
avsändaradress. Efter senaste utskicket har vi fått 30 nya medlemmar. 
Redovisning av ekonomiska läget – se bilaga 1. 
 
Övrig tillgång : 
En större högtalaranläggning. Denna behöver nytt ”husrum”. Kjell hör med Sparbanken och 
Gunnel med värdshuset om ev. förvaringsmöjligheter. 
 
   6. 
Kjell berättade lite vad som sagts på kommunens bymöte den 6 mars. 

- Det är på förslag att hemtjänsten skall lägga på entreprenad. 
- Kommunen hade fått brev från Äppelgården om en förfrågan/önskan om fler 

hyreslägenheter i Kivik. 
- Väg 9 diskuterades. Byalaget på Kivik anbads skicka en skrivelse och stödja förslaget 

om en nydragning av väg mellan Bombi Bitt och Byråladan till Region Skåne och 
vägverket. Detta bör vara gjort före 2010 för att komma med i vägverkets plan. 

- Allmänt finns det nu en plan för vägunderhåll i Kivik. 
- Det står nu ganska klart att det blir sänkt hastighet till 30 km/h inne i Kivik, kärnan. 

 
 
 



Från årsmötet Upplysningsföreningen; 
- Henrik Stridh klargjorde lite nya ideér för föreningen framöver. Kiviks byalag har                        

meddelat att vi även 2007 kommer att deltaga i upplysningen. 
 
Det är årsmöte i Bygderådet den 13 mars. Kjell och ev. pia åker dit. 
 
Kiviks Byalag har fått en skrivelse från Bengt-Erik Larsson, Skogsdala – se. bilaga 2. 
Just för dagen ser byalaget inte någon ljusning på Bengt-Eriks önskan då det ännu ej är klart 
med hur det kommer att bli med väg 9 och dess ev. nydragning. (se ovan). Detta diskuterades 
även på kommunens bymöte där Bengt-Erik Larsson också var närvarande. Byalaget skickar 
ett svar till Bengt-Erik Larsson om våra tankar. 
 

 
   7. 
Hur ska byalaget ställa sig inför önskemålet om nybyggnad av hyreslägenheter? 
Ska vi skriva en hemställan till kommunen som stöd? 
I sådant fall är byalaget enat om att det rör sig om såväl seniorboende, för mindre familjer 
samt lägenheter för yngre. 
 
   8. 
Vårstädning den 1 april. 
 
   9. 
Övriga frågor; 

- Den dator som vi har och som hittills använts av kassör Lars har gjort sitt. Lars 
ombesörjer vidare omhändertagande av denna. 

- Camilla tar kontakt med Kiviks Skola kring klass 6 deltagande vid Kristi 
himmelfärdsafton. 

- Vi tar alla en funderare kring tänkt talare till Kristi himmelfärdsafton. 
 

10  
Nästa möte blir den torsdagen den 3 maj kl. 19.00 på Äppelgården. Gunnel fixar kaffe med 
dopp. 
 
   11 
Mötet avslutat. 
 
 
 
 
___________________________ 
Kjell Göransson 
 


