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Med Coquette på de sju haven. Den 6 februari var det dags för årets första aktivitet. Det var Gunnel o
Åke Möller från Simrishamn som berättade om sina möten med olika kulturer, resor och äventyr på de sju
haven med segelbåten Coquette.
Bäckrensning. Lördagen den 21 april gjorde vi ett krafttag med att rensa bäcken vid utloppet på
Bäckudden. Många ställde upp men tyvärr kan vi efteråt konstatera att naturens krafter är starka och nu är
bäcken åter helt igenväxt.
Årsmöte. Som vanligt höll Samhällsföreningen årsmöte på skärtorsdagen, i år den 29 mars. Det var full
snöstorm denna dag och mycket snö på gatorna i Brantevik. Trots detta så blev årsmötet välbesökt med ca
60 medlemmar som efter sedvanliga årsmötesförhandlingar också bjöds på sillunch och en trevlig
eftermiddag tillsammans med grannar och vänner i byn.
Valborgsmässofirandet var det traditionella på Grönet. Fackeltåg från Södra Skolan,
stort majbål, Brantevikskören underhöll och deltagarna bjöds på grillad korv.
Strandstädning. Även detta år kallade Samhällsföreningen till strandstädning i maj.
Många personer kom och både åt norr och söder rensades stränderna på skräp.
Förmiddagen avslutades med kaffe och bullar på Bäckudden.
Nationaldagen började med kaffe och nationaldagsbakelse på Södra skolan. Därefter
tågade vi tillsammans med Simrishamns musikkår till Norra Hamnen där Hans
Vikbrant höll ett fint tal.
Bi- och humleexkursion. I mitten på juni kunde vi följa med den entusiasmerande bioch humleexperten Göran Holmström på en upptäcktsfärd i byn. Massor fick vi lära
oss om bin och humlor. T.ex att det finns över 40 humlearter i Sverige och att det finns
humlor som bara tycker om blåklockor.
Nya basketkorgar. Basketkorgarna på tennisplanen har genom åren farit illa. Med
hjälp av snickeriet på varvet så har dessa nu blivit utbytta.
Ljudanläggning. Under året investerade vi i en större och mer kraftfull ljudanläggning för att kunna
användas vid våra olika evenemang. Premiär blev vid valborgsmässofirandet på Grönet där anläggningen
klarade testet med bravur.
Branteviksdagen sammanföll i år med ”Hoppets Dag ”, lördagen den 21 juli .
Torskpilkning i Norra Hamnen, sillrökning och försäljning i Södra Hamnen där vi också
fick lära oss hur man ”bödar” fiskegarn. Fiskvagnen visade hur man filéar fisk. På
Bäckudden tillverkades det flaggspel som sedan sattes upp på olika platser i byn. Varvet
hade öppet hus och sålde snickerialster. Jakten Hoppet arrangerade turer längs kusten.
Bouleklubben bjöd in till ”prova-på-boule” för de som inte tidigare hade provat.
Sjöfartsmuséet Hoppet hade öppet hus med visning av samlingarna samt bildvisning.
Dagen avslutades med knytkalas och prisutdelning på Bäckudden där det också bjöds på
underhållning av svenska mästaren i trolleri, David Persson, och vi bjöd på kaffe med
jordgubbstårta.
Utegym. Gruppen som under en tid har arbetat hårt med att få ett utegym till Brantevik har
nu nästan nått i mål. Samhällsföreningen har skrivit ett avtal med kommunen om att kunna
utnyttja marken i norra delen av det område där tennisbanan ligger. Under våren 2019 kommer
därför kommunen att anlägga ett s.k. stockgym på denna plats.
Mount Everest - Ett svårt beslut. Vad får en bergsbestigare att 150 meter från toppen av
världens högsta berg välja att avbryta bestigningen? Om detta och hur man klär sig på 8000
meters höjd berättade Magnus Nervé den 15 september inför en mycket nyfiken publik.
Grannsamverkan. I oktober bjöd vi in vår kommunpolis Birthe Parkhagen för att berätta om hur vi
förhindrar brott genom att starta Grannsamverkan i våra kvarter.

Österlen Lyser. Även i år tände vi ca 1000 marschaller genom byn. Mycket effektfullt och vackert då
även vädret denna novemberkväll var mycket behagligt, ”ljummet” och vindstilla.
Informationsmöte med Samhällsbyggnad. I mitten på november hade vi till Brantevik bjudit in
representanter från Samhällsbyggnadsnämnden och -förvaltningen i Simrishamns kommun för att
informera om planer, investeringsprojekt, VA -frågor och trafik. Ett mycket välbesökt
möte där trafik- och parkeringsfrågorna dominerade. Kommunrepresentanterna efterlyste
en samarbetsgrupp för fortsatta diskussioner. Denna grupp är nu bildad och aktiv med
representanter från Samhällsföreningen, bybor och näringsidkare.
Lucia. På Södra Skolan underhölls vi i decembermörkret av Lucia från Sofiaskolan i
Södra Rörum. Samhällsföreningen bjöd på kaffe, glögg, pepparkakor och lussebullar.

Detta planerar vi under 2019
Lördagen den 4 maj rensar vi stränderna. Alla Branteviksbor är välkomna, inbjudan kommer.
Flera föredrag och byvandringar med olika teman, några om Brantevik några om livet utanför
Brantevik, planerar vi under året.
Branteviksdagen blir det lördagen den 20 juli. Då medverkar alla föreningar i byn och det
blir bl.a. torskpilkning, rökning av sill, tillverkning av flaggspel, ”Prova -på-boule”, öppet
hus på Varvet och Museet och på kvällen blir det knytkalas med underhållning och
jordgubbstårta.
I år fyller Branteviks Samhällsförening 60 år. Detta uppmärksammar vi lite extra på
årsmötet den 18 april.
Kommer ni ihåg Branteviksrundan? I år blir det en ny Branteviksrunda. Femton platser är ut märkta på
ett flygfoto över Brantevik. Femton bilder på en detalj på respektive plats har vi fotograferat. Lite historia
berättar vi om varje plats. Det gäller att ta en promenad i byn och para ihop rätt bild med rätt plats på
flygfotot, lära sig något om byn och sedan vinna något av de fina priserna.
Valborgsmässofirande, nationaldagsfirande, julmarknad och lucia står som vanligt
på programmet.
Det nya utegymet vid tennisplanen räknar vi med att kunna inviga innan sommaren.
Samarbetet med kommunen för att hitta lösningar på våra trafik- och
parkeringsfrågor fortsätter.
I november är det Österlen Lyser och Brantevik har bivit utsedd till ”Årets Ljusby”. Detta innebär att vi
tillsammans med övriga föreningar och näringsidkarna i byn ansvarar för invigningen på fredag 1
november. Planeringen har börjat och vi räknar med att många i byn både vill och blir engagerade. Vi
återkommer.
I möjligaste mån kommer vi också stödja olika aktiviteter som främjar gemenskapen och trivseln i byn.
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