BRANTEVIKS SAMHÄLLSFÖRENING
Samhällsföreningen i Brantevik arbetar för att vårda och utveckla en levande by. Genom
samverkan med föreningar och företag i Brantevik arrangerar och bidrar vi till olika
aktiviteter för gemensam trevnad. Vi är också remiss- och kontaktorgan för kommunen, andra
myndigheter och bevakar på så sätt samhällets och medlemmarnas intressen.

Detta har vi gjort under 2019
Att växa upp på Brantevik. Onsdagen den 27 februari var det dags för årets första aktivitet i
Samhällsföreningens regi. John E Persson och Irène-Marie Ekelund berättade för nästan 100 personer om hur
det var att växa upp på Brantevik på 40- och 50-talet. Mycket nostalgi och trevliga historier fick vi höra från
en tid då de flesta husen beboddes året runt och då det både fanns skolor och flera affärer i byn.
Årsmöte. År 2019 var det 60 år sedan Samhällsföreningen i Brantevik bildades. Detta firades
lite extra på årsmötet den 18 april. Det bjöds på bubbel, snittar, mingel och en odyssé över
Samhällsföreningens utveckling under 60 år. Efter de sedvanliga
årsmötesförhandlingarna bjöds det traditionsenligt på sillunch, kaffe och
Brantevikskaka samt en fortsatt trevlig eftermiddag tillsammans med grannar
och vänner i byn.
Tennisbanan. Det är Branteviks Samhällsförening som ansvarar för tennisbanan och marken
däromkring. I år gjorde vi ett krafttag med häcken längs Panteregatan som blev både klippt och
gallrad, Förutom det vanliga underhållet av banan och materiel så skrev vi i år ett avtal med
Simrishamns kommun om att uppföra ett utegym på den norra delen.
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. Ca 25 personer kom
och både åt norr och söder rensades stränderna. Glädjande nog kunde vi konstatera att det i år inte var så
mycket skräp längs stränderna. 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 Brantevikskören och gästande Kammarkören Euterpe
sjöng. Gunnar Magnusson höll ett tal till Sverige och de över hundra deltagarna.
Branteviksrundan. För tredje gången arrangerade vi detta år Branteviksrundan. En vandrings- och cykeltur
genom hela Brantevik. Femton platser hade vi markerat på ett flygfoto över Brantevik. Femton bilder på en
detalj på respektive plats hade vi fotograferat och lite historia berättade vi om varje plats. Ca 200 personer
tog en promenad i byn och parade ihop rätt bild med rätt plats på flygfotot, lärde sig något om byn och några
vann sedan något av de fina priserna.
Rosvandring. Måndagen den 1 juli gjorde vi tillsammans med rosexperterna Else Ohlsson och
Sture Antonsson en vandring i byn för att studera kända och okända rosor på Brantevik. Mycket
fick vi lära oss om både växtsätt och historia.
Utegymmet. Den 12 juli kunde vi äntligen inviga Branteviks nya utegym vid tennisplanen. Band
klipptes, det bjöds på förfriskningar och vi fick en genomgång av hur de olika redskapen bäst ska
användas.
Branteviksdagen. Mitt i sommaren, den 20 juli, var det dags för den årliga
Branteviksdagen. En dag fylld med aktiviteter så som torskpilkning och tipsrunda i Norra
Hamnen, sillrökning och försäljning i Södra Hamnen där vi också fick lära oss hur man
”bödar” fiskegarn. Fiskvagnen visade hur man filear fisk. På Bäckudden tillverkades det
flaggspel som sedan sattes upp på olika platser i byn. Varvet hade öppet hus och sålde
snickerialster. Bouleklubben bjöd in till ”prova-på-boule” för de som inte tidigare hade
provat. På byns nya utegym anordandes det cirkelträning under professionell ledning.
Sjöfartsmuseet Hoppet hade öppet hus med visning av samlingarna. Dagen avslutades med
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knytkalas och prisutdelning på Bäckudden där det också bjöds på underhållning av magikern och
trollerikonstnären Douglas Nordenbelt, och vi bjöd på kaffe med jordgubbstårta.
Byggnadsskick. Den 30 juli hade vi bjudit in stadsantikvarien i Lund, Henrik Borg, som berättade om
byggnadstradition och byggnadsvård på Brantevik och Österlen. Ett välbesökt och intressant föredrag där
också många frågor fick ett svar.
Informationsmöte med Samhällsbyggnad. I slutet på november hade vi till Brantevik bjudit in
representanter från Samhällsbyggnadsnämnden och -förvaltningen i Simrishamns kommun för att informera
om aktuella planer för Brantevik och i kommunen, vattenförsörjningen i Simrishamns kommun och den nya
policyn angående P-övervakning. Samarbetsgruppen för trafik o miljö i Brantevik, som bildades vid förra
årets informationsmöte, berättade om planerna för Bäckudden och parkering i byn.
Brantevik - Årets ljusby. 2019 blev Brantevik utsedd till Årets Ljusby. Detta innebar att vi stod för
invigningen av Österlen Lyser på kvällen den 1 november. Tillsammans med alla föreningar i byn,
näringsidkarna och privata sponsorer skapade vi ett program med fackeltåg, sång, musik,
dans och tal. Årets ljusbärare utsågs och eldskulpturen ”Cyclus”, som var placerad i
hamninloppet i Södra Hamnen, tändes. Men på grund av den starka vinden så tog tyvärr
elden aldrig riktig fart som tänkt. Uppskattningsvis så kom mer än tusen personer till
denna invigning som trots vädret blev riktigt lyckad.
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 2020
Lördagen den 2 maj rensar vi stränderna norr och söder om Brantevik. Alla Branteviksbor är välkomna,
inbjudan kommer.
Flera föredrag och byvandringar med olika teman, några om Brantevik och några om livet
utanför Brantevik, planerar vi under året. Redan den 26 februari arrangerade vi årets första
föredrag. Jan Petersson från Jakten Hoppet berättade i ord och bild om ”Byn som byggde
Hoppet”.
Under sommarmånaderna räknar vi med arrangera en fortsättning på förra årets föredrag om
byggnadsskick samt en geologivandring i och kring Brantevik.
Vi fortsätter vårt samarbete med Simrishamns kommun med att utveckla miljön på Bäckudden och då främst
området längs Östersjögatan. Tennisbanan ska också få lite omvårdnad. Vi har också startat ett projekt där
vi kommer att uppmärksamma och informera om historien kring olika intressanta platser i byn.
Givetvis blir det även i år Valborgsmässo-, Nationaldags- och Luciafirande och
Branteviksdagen är preliminärt planerad till fredagen den 24 juli. I skrivandets stund hoppas
vi kunna genomföra dessa aktiviteter men måste reservera oss för utvecklingen av
Coronaepidemin. Vi meddelar via vårt Nyhetsbrev och vår hemsida www.brantevik.se.
Årsmötet som var planerat till torsdagen den 9 april har vi tyvärr fått skjuta upp på grund
av smittrisken av Coronaviruset. Nytt datum återkommer vi med via vårt nyhetsbrev, hemsidan och
anslagstavlorna i byn..
I möjligaste mån kommer vi också stödja andra aktiviteter som främjar gemenskapen och trivseln i byn.

En skön vår och sommar önskar
Branteviks Samhällsförening

