
   Protokoll  På Äpplegården. 
   Byalaget på Kivik 2009-11-16 
   Styrelsemöte 
 
Närvarande  Kopia   
Alf-Göran Andersson  Tommy Gustafsson   
Sven Bruzelius   
Gunnel Lönnqvist    
Lars Rosenkvist 
Anette Bergman 
Ingvar Jönsson 
Mats Olsson 
Johan Holmgren 
Lena Jonsson 
 
    Mötet började med ett informellt och mycket bra sammanträffande med den nya Sam- 
    hällsbyggnadschefen i Simrishamn, Anna Thott. Bland de frågor som diskuterades kan 
    nämnas: Bättre skyltning i hamnen, Tätare soptömning i hamnen under sommaren, För- 
    bättrad skötsel av vissa grönytor, Parkeringsförbud på i vart fall en sida av Tittutvägen, 
    Borttagande av skrotad båt på västra sidan av Tittutvägen, Fler parkbänkar på strategiska 
    platser i samhället, Muddring i hamnen mm. Några frågor tas upp direkt med Stadsträd- 
    gårdsmästaren Sara Lundström, några förbereds för mötet med Trafikingenjören som 
    deltar vid nästa styrelsemöte den 18 januari. 
     
    Ordförande framförde sitt varma tack för Annas positiva och intresserade deltagande och 
    samtliga såg framemot fortsatt positiva och konstruktiva möten även fortsättningsvis och 
    önskade Anna lycka till med sitt nya och under rådande förhållanden svåra arbete. 
    
1. Sammanträdet öppnas: Alf-Göran hälsade välkommen och dagordningen godkändes. 
 
2. Medlemsläge. 
 
    Lars R rapporterade att vi nu har 359 medlemmar. Nytt rekord ! 
  
    Konstaterades dock att vi fortfarande saknar många Kiviksbor och sommarboende som     
    medlemmar.  2010 kommer vi därför gå ut med påminnelse redan till Påsken. 
 
3. Uppföljning av genomförda aktiviteter. 
 

- Filmförevisningen: Ca 60 trotsade stormen. Bra deltagande med hänsyn till     
          omständigheterna.                       . 

- Sponsorfesten:  Verkar ha varit mycket uppskattad av i högsta grad förtjänta sponsorer. 
- Österlen Lyser: Ordförande tackade de aktiva styrelseledamöterna och konstaterade  

att engagemanget från övriga intressegrupper minskat drastiskt i jämförelse med  
tidigare år. 
 

4. Kommande aktiviteter. 
 

- Julgranen på Torget som finansieras av Byalaget reses den 29 november. 
- Luciafirandet den 11 december genomföres som tidigare år. Så många som 



 
möjligt av styrelseledamöterna samlas 17 00 vid Räddningsstationen för att  
fixa högtalare, facklor, marschaller, belysning mm. 

 
          5. Årsmötet 2010. 
 
          Kommer äga rum 23 februari. Preliminärt kommer representant för sjukhuset 
          delta och presentera framtidsplanerna. 
        
          6. Inkomna skrivelser. 
 
           Önskemål om att tillsammans med Vitemölle Lejeförening bidra till att rusta 
           upp träspången som leder upp till Marknadsfältet hade inkommit. 
 
           Styrelsen diskuterade önskemålet och fann att Byalaget ej ska ” sponsra ” 
           privat mark. 
 
      
 
 
          7.   Nästa möte: 18 januari på Äpplegården. 

 
                                                                                                                                                                               
     
 
          Vid protokollet             Justeras 
 
 
          Johan Holmgren             Alf-Göran Andersson 
          Sekr.              Ordförande 
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