
BRANTEVIKS SAMHÄLLSFÖRENING
Samhällsföreningen arbetar för en levande by där vi både vill förvalta och utveckla 
den genuina och unika miljön i Brantevik och i dessa frågor föra en dialog med 
kommunen och myndigheter. Genom samverkan med föreningar och företag i 
Brantevik arrangerar och bidrar vi till olika aktiviteter för gemensam trevnad. 

Detta planerar vi under 2022 

Nu, efter två års uppehåll, ser vi fram emot ett år då vi återigen kan träffas. Vi börjar måndagen före påsk då 
vi färgar ägg på gammalt vis med lökskal och vackra mönster. Mer detaljer kommer i vårt 
nyhetsbrev och på vår hemsida.  
Därefter blir det årsmöte med sillunch på skärtorsdagen den 14 april. Separat kallelse 
kommer.  
Valborgsfirande i Grönet samt nationaldagsfirande med Simrishamns musikkår och tal i 
Norra Hamnen planerar vi för.  
Branteviksdagen blir i år en Brantevikshelg. Under någon av de två sista helgerna i juli planerar vi på dagen 

någon utomhusaktivitet samt på kvällen det traditionella knytkalaset. Samtidigt arrangerar 
Bouleklubben en bouletävling och föreningen Jakten Hoppet firar att det är 20 år sedan 

jungfruturen. En dag med många aktiviteter. Söndagen den 31 juli är det dessutom 
Branteviks IFs loppmarknad på idrottsplatsen.  
Till hösten blir det förstås Österlen Lyser och Lucia. Fler detaljer har vi inte nu, men 

tankar finns. 
Några föredrag som har anknytning till Brantevik samt en del gemensamma 

aktiviteter har vi idéer om. 
Tillsammans med Norra Hamnlaget har vi beslutat att inhandla en hjärtstartare med placering i Norra 
Hamnen. Till påsk hoppas vi att den ska vara på plats. 
Vi kommer givetvis också fortsätta vår dialog med kommunen och myndigheter i frågor som berör 
Brantevik. 
I möjligaste mån kommer vi också stödja andra aktiviteter som främjar gemenskapen och trivseln i 
byn. 

Detta har vi gjort under 2021 
Även detta år blev tyvärr inte riktigt som vi hade planerat för och hoppats på. Det blev ett år där vi fick 
fokusera på aktiviteter som inte innebar stora folksamlingar. Motvilligt fick vi därför ställa in både vårt 
traditionella Valborgs-, Nationaldags- och Luciafirande. Även sommarens Branteviksdag med det stora 
knytkalaset på kvällen fick vi spara till nästa år. 
Brantevikskartan. Under våren arbetade en mindre grupp i Samhällsföreningen fram en ny karta över 
Brantevik. Delvis baserad på gammalt material men denna gång med mer fokus på byns historia. Kartan 
förpackades i ett behändigt format och delades ut till samtliga hushåll i Brantevik.  
Skyltprojektet fortsatte även i år sitt arbete med att välja ut några historiskt intressanta 
platser i byn och att på en skylt kortfattat berätta historien. I juni var det dags för Hörnan 
och Hamngården att få en  del av sin historia nedtecknad på varsin skylt. Sedan tidigare 
finns skyltar uppsatta på följande plaster i byn Bäcken, Vejakåsen, Råkulle Gård, Södra 
Kvarnen, Norra Kvarnen samt Måsgatan 16.   

Årsmötet som vi normalt brukar genomföra på skärtorsdagen flyttade vi i år till första 
lördagen i juli. Vi kunde då hålla mötet utomhus på Bäckudden. Istället för den traditionella 
sillunchen så bjöds det i år på snittar och bubbel i glasen. 
Strand- o Bystädning kallade vi till både i maj och september. Trots att vi fick köra till återvinningen med 
några säckar så kunde vi glädjande konstatera att  det är ganska rent från skräp i Brantevik. 

Bäcken i Brantevik har 
utgjort gräns mellan 
församlingarna Östra och 
Simris sedan början på 
1700-talet. Bosättningen har 
skett i olika steg. Den stora 
ökningen av befolkningen i 
Brantevik berodde att få sin 
försörjningÖstra församling 
bosatte man sig söder om 



Österlen Lyser. Tusen marschaller hade vi införskaffat och planerat för att ställa ut genom hela 
byn. Tyvärr började det blåsa och regna vilket gjorde det omöjligt att  tända dessa och 
evenemanget fick ställas in. Men marschallerna är kvar och kommer säkerligen till användning i 
år. 
Tennisbanan och Norra kvarnfoten har krävt och fått en del omvårdnad. Nya stabila 
basketkorgar hade vi inhandlat  redan förra året och dessa kom nu på plats. 
”Hur bar dom sig åt” var rubriken på det föredrag som vi hann bjuda in till innan den nya 
covidvarianten slog till. Det var John E Persson som vid två tillfällen under hösten berättade om 
Branteviks storhetstid och skepparna som med minimal utbildning klarade av att segla, navigera, bemanna 
och befrakta en skuta. 
Trafiken. Under året har vi haft många samtal och kontakter med kommunen angående hastigheten och 
trafiksäkerheten i Brantevik. Tyvärr har kommunen haft problem med att bemanna tjänsten som 
trafikingenjör och vi måste därmed erkänna att vi inte har kunnat göra några framsteg. 
Informationsmöte med Samhällsbyggnad. I början på november hade vi till Brantevik bjudit in 
representanter från Samhällsbyggnadsnämnden och förvaltningen i Simrishamns kommun för att informera 
om planer för trafiken, vattenförsörjningen, hamnarna och hur kommunen hanterar invasiva arter. 

Vi hoppas att du även i år vill vara med och stötta vår verksamhet och Brantevik. Då är det dags att betala 
medlemsavgiften för 2022 som är oförändrad 200 kr/hushåll.  
Betalar gör du enklast med Swish på tel.nr 123 271 34 85  eller bankgiro 496-0308. 

En skön vår och sommar önskar 
Branteviks Samhällsförening 


