
   Protokoll  Båtklubbens lokaler 
   Byalaget på Kivik 2008-06-26 
   Styrelsemöte 
 
Närvarande  Kopia 
Sven Bruzelius Alf-Göran Andersson 
Marika Björk-Carlberg Lars Rosenkvist 
Gunnel Lönnqvist  Bo Sahlée 
Mats Olsson    
Camilla Pettersson  
Tommy Gustafsson   
 
 
 
1. Sammanträdet öppnas. Sven öppnade mötet. 
 
2. Dagordning. Godkändes. 
 
3. Föregående sammanträdesprotokoll: Godkändes. 
 
4. Avrapportering av aktiviteten ”Kristi Himmelsfärds afton med bål”: Allt förlöpte på 
bästa sätt enligt plan. Byalaget riktar ett stort tack till Klas Hansson för gedigen insats. 
Talare till nästa års evenemang är vidtalad av Sven, nämligen Thorvald Christensen. 
 
5. Myndighetsnämndens beslut angående restaurang: Kiviks Ål & Lax: Bygglov är 
beviljat, dock med tidigare avveckling än ursprunglig ansökan och interfererar nu inte med 
Äppelmarknaden. Skrivelse bilägges sekreterarkopian av protokollet vid nästa möte. 
 
6. Kommunfullmäktiges beslut angående minskning av trafiken på Hölvägen: En boende 
vid Hölvägen har i medborgarförslag önskat enkelriktning av Hölvägen med körriktning mot 
Bredarörsvägen. Kommunen vidhåller sin plan men gör kompletterande mätningar för att 
styrka sin sak. Byalaget har tidigare ställt sig bakom kommunens plan efter de offentliga 
möten som hållits på Solevi och har inte ändrat uppfattning. 
 
7. Planering av aktiviteten ”Hamnfest med bryggdans, 2008-07-18” 

• Musiken: OK. 
• Dansbanan: OK från Hammenhögs IF. Samling för byggande 2008-07-17 kl. 18.00 

och för rivning 2008-07-19 kl. 10.00. Under festdagen samlas de som kan kl. 16.00. 
• Transport/scen: OK från Klas Hansson. 
• Tillstånd: Lars har sökt. Avvaktar svar. 
• Övrig praktisk hantering:  

o Sven har bokat bord hos scouterna. 
o Elförsörjning ordnas av Sven i samråd med Kjell. 
o Hantering av utskick med inbjudan till medlemmarna stämmes skyndsamt av 

mellan Tommy och Lars. Dag för hantering fastställs och meddelas styrelsen. 
 
8. Byalagets hemsida: Hemsidan är uppdaterad av Tommy som också bevakar Byalagets e-
post. Väntar på bilder vid bålet  från Alf-Göran. 
 
9. Informationspärmen på Äppelgården: Finns på plats efter insats av Marika och Tommy. 



 
10. Ekonomi och medlemsläge: Nya medlemmar har strömmat till. Lars föreslår att 20 kSEK 
av de tillgängliga 50 kSEK placeras i räntefond för bättre avkastning. Styrelsen tillstyrker. 
 
11. Inkomna skrivelser: Inga nya skrivelser har inkommit. 
 
12. Övriga frågor:  

• De trafikanter som kommer söderifrån mot hamnområdet möts av skylten ”Förbud 
mot motorfordon”. Det borde enligt Byalagets mening vara skylten ”Förbud mot 
infart” för att öka tydligheten. Sven kommunicerar frågan. 

• Sillakademin har förhört sig om det är OK för Byalaget om man från sin fiskebod med 
kompletterande tält ordnar servering av sill samtidigt med Hamnfesten. Byalaget har 
ingen anledning att motsätta sig detta men betonar att aktiviteterna är skilda från 
varandra eftersom Hamnfesten är ett medlemsarrangemang. 

• Sven undertecknar skrivelsen till Samhällsbyggnadsförvaltningen angående 
trafikfrågan i Skogsdala. Tommy avsänder. 

• Bioföreställningen med Bombi Bitt närmar sig och Gunnel förklarar sig villig att 
ordna affischer. Styrelsen tackar och tar emot. Tommy sänder bild från inspelningarna 
på 1930-talet till Gunnel för eventuell användning. 

• Marika anmälde att behov av samlingsplats för barn efterfrågas på Agdelundsområdet. 
Lämplig plats är den förfallna lekplatsen i anslutning till gamla packeriet (Hjälmaröd 
4:104 i kommunal ägo). Med enkla medel kan en fotbollsplan åstadkommas. Marika 
återkommer med preciserat förslag samt kostnadsuppskattning. Byalaget medverkar 
gärna och kan också tänka sig ekonomiskt stöd under förutsättning att kommunen 
ikläder sig ansvaret. 

 
13. Nästa styrelsesammanträde: Preliminärt blir nästa möte 2008-08-21, eventuellt som ett 
arbetsmöte kring grillen på Solevi. Närmare besked kommer senare. 
 
14. Sammanträdet avslutas: Sven avslutade mötet. 
 
 
 
Vid protokollet   Justeras 
 
 
 
Tommy Gustafsson   Sven Bruzelius 
Sekr.    V ordförande 
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