
BRANTEVIKS SAMHÄLLSFÖRENING INFORMERAR 

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 och andra myndigheter och 
bevakar på så sätt samhällets och medlemmarnas intressen.

MEDLEMSAVGIFTER 2018
Torsdagen den 29 mars var det årsmöte i Branteviks Samhällsförening. Ett mycket välbesökt 
möte som avslutades traditionsenligt med en sillunch. Mötet beslutade om oförändrade 
medlemsavgifter. D.v.s 200 kr per hushåll. Detta innebär att vi kan fortsätta att genomföra 
alla planerade aktiviteter. Medlemsavgiften betalar man enklast via bankgiro 496-0308.  
Ange namn och adress. 
Om Du redan är medlem i Samhällsföreningen hoppas vi att Du fortsätter att stötta vårt 
arbete för ett trivsamt Brantevik att leva och bo i. Om Du inte redan är medlem så är Du 
givetvis mycket välkommen.  

Anmäl dig också till vårt Nyhetsbrev på www.brantevik.se -> Kontakt -> Få Nyhetsbrev.

Är Du intresserad av att vara med i några av våra projekt eller styrelsen så kontakta gärna 
någon i styrelsen. Telefonnummer hittar du på hemsidan www.brantevik.se -> Kontakt -> 
Styrelsen

AKTIVITETER SOM VI GENOMFÖRT UNDER 2017 

Hjärt-lungräddning. Årets första aktiviteter för föreningen blev anordnandet av 
tre tillfällen i hjärt-lungräddning. Sammanlagt 24 deltagare genomgick den 
uppskattade utbildningen och har så småningom fått små foldrar med 
instruktioner att ha i fickan.
Valborgsmässofirandet var det traditionella på Grönet. Liksom tidigare var det 
stor uppslutning med fackeltåg från Södra Skolan, sång av Brantevikskören samt 
förtäring av grillad korv.
 Strandstädning föreslogs av deltagare på årsmötet, varför detta återupptogs. 
Samtidigt gjordes även en rensning av bäckområdet. Många personer slöt upp och skräpplockningen 
avslutades med servering av kaffe och bullar på Bäckudden.
Nationaldagsfirande hölls även det traditionsenligt med servering av kaffe och bakelse på Södra 
Skolan. Därefter tågade man tillsammans med Simrishamns Musikkår från Södra till Norra Hamnen, 
där Ingrid Holmqvist höll ett fint tal.

Branteviksdagen hölls detta år i början av augusti och vädrets makter stod oss bi. 
Torskpilkning i Norra Hamnen, sillrökning i Södra Hamnen, där även Olle Eklund 
visade hur man lagade garn och Fiskboden fileade torsk. Varvet sålde snickerialster 
och Muséet hade öppet hus. Brännbollen hos BIF vanns detta år av norr. Tävling 
hölls på boulebanan och tennisplanen. Vid picknicken på kvällen underhöll Adde 
Malmberg och sedan bjöds på jordgubbstårta.
Österlen lyser. Detta år kunde vi tända ca 1000 marschaller genom byn, framför 

allt där Maratonloppet drog fram.

Fortsättning på andra sidan!

http://www.brantevik.se
http://www.brantevik.se


Föredrag. Arkeologen Ann-Louise Ferngård berättade om Liv och leverne i 
förhistorien om vår förhistoria och vårt kulturarv.  Ca 30 personer åhörde.
David McGinnis berättade om den stora anläggningen ESS i Lund för ca 25 mycket 
intresserade åhörare och bestämdes att ett studiebesök ska ordnas på plats under januari 

2018.
Lucia. I år besöktes Södra Skolan av Lions Lucia från Kulturskolan i 
Simrishamn. Mycket fin sång och servering av kaffe, glögg, lussebullar och 
pepparkakor.
Långa Kar. Under våren godkändes ansökan om medel för Långa Kar. Anbud togs 
in och restaureringen skedde under juni månad. Pengar utbetalades tidigt från 
Länsstyrelsens kulturmiljöenhet, medan Landsbygdsprojektets stöd inte blev aktuellt 
förrän under december månad. Av olika skäl är pengarna ännu inte utbetalda men 

detta förväntas ske under januari 2018.
Brantevikskarta. Efter utredning har beslut fattats att kostnaden för framtagande 
av bykarta kommer att överstiga en rimlig summa, varför projektet lagts ned.
Utegym. Vid föregående årsmöte tillsattes en projektgrupp, vilken arbetat med 
frågan under året. Något förslag har ännu inte lagts fram.
Trafik och belysning. Mailkontakt har funnits kring nedmontering av belysning på 
kustvägens norra del. Den nya trafikingenjören besökte byn och vi hade en diskussion 
kring cykelväg genom Brantevik, där skyltning skulle behöva förbättras. 
Kontakter med kommunen. Kommunen har startat ett projekt kring namngivning av namnlösa vägar 
och gator. Oklart om någon sådan finns i Brantevik, men frågan bevakas. Kontakt har också skett kring 
den kommunala marken i byn.
Remisser. Detaljplanen för Södra Hamnen är nu klar och under sommaren kom remisser kring 
näringsverksamhet där. BSF svarade positivt både för Branterögen och Fiskvagnen.

DETTA PLANERAR VI ATT GÖRA UNDER 2018 
I år tar vi åter itu med att rensa bäcken från en del av växtligheten vid utloppet på Bäckudden. Datum 
är bestämt till den 21 april. Likaså fortsätter vi med strandstädning den 12 maj. Alla Branteviksbor är 
välkomna att hjälpa till. Håll utkik på anslagstavlorna eller vår hemsida för tider och detaljer. 
Valborgsmässofirande, nationaldagsfirande, julmarknad och lucia står som vanligt på programmet. 
Branteviksdagen, med fest  och underhållning på kvällen, blir det den 21 juli. Basketkorgarna på 
tennisplanen ska vi förnya. Förra året gjorde vi en kraftinsats med häcken runt tennisplanen. Nu tänker 
vi putsa lite ytterligare på denna. På årsmötet presenterade utegymgruppen hur långt de hade kommit i 
sitt arbete för ett utegym i byn. Vi hoppas att vi i år kan ta ytterligare ett steg mot ett förverkligande. 
En grupp fotointresserade personer i Brantevik har bjudit in likasinnade bybor och startat ett 
fotoprojekt med temat ”Livet på Brantevik - ett år med oss som bor här”. Vi räknar med att på något 
sätt kunna vara med och stötta projektet.  I november är det Österlen Lyser och då smyckar vi byn med 
marschaller. Troligen blir det också något eller några föredrag under hösten. I möjligaste mån kommer 
vi också stödja olika aktiviteter som främjar gemenskapen och trivseln i byn.

En skön vår och sommar önskar 
Branteviks Samhällsförening


