VÄLKOMMEN TILL BRANTEVIK
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Fotboll
Branteviks Idrottsförening, BIF ligger i division 3. Föreningen driver en mycket aktiv
junior och handikapp verksamhet på
idrottsplatsen.
Se www.branteviksif.se
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Fornlämningar
Runt Brantevik finns det mycket fornlämningar. På museet Hoppet finns det en karta över
kända sådana. Under 2006 kommer Samhällsföreningen i samarbete med Region Skåne
att sätta upp en del informationsskyltar om
fornlämningar
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Fiske
Aktiva fiskare finns i Södra hamnen.
De ordnar ibland trollingfiske för intresserade.
I norra och södra hamnen har många egna små
motorbåtat för privat fiske.
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Boule
En boulebana finns mellan norra- och södra
hamnen.
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Fågelskådning
Någon klubb finns inte men runt Brantevik
finns det mycket bra natur för fågelskådning.
Över 120 arter har hittats.
Loppis
I slutet av juli månad ordnar Branteviks IF en
jätte stor loppis på idrottsplatsen. Har ni något
ni vill bli av med så ring så hämtar de.
www.branteviksif.se
Målning
Målarkurser ordnas av lokala konstnärer under
hela året.
Museum
Byns museum heter Hoppet och finns på
Pantaregatan 20. I slutet av 1800-talet var
Brantevik Skandinaviens största hamn för segelfartyg! På museet finns bl.a.bilder på de flesta
skutor som var registrerade på Barntevik.
www.branteviksmuseum.com
Musik
Under juli månad anordnar Branteviks IF ”Jazz
under Stjärnorna” på idrottsplatsen. Man tager
picknick korg och solstolar med sig. Entré
kan lösas vid grindarna. Artister som Tommy
Körberg, Nils Landgren, Putte Wickman m.fl.
har varit återkommande artister.
www.branteviksif.se
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BYKARTA

BRANTEVIKS
© alla rättigheter reserverade
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Badminton
Badminton kan spelas på gräsplanen norr on
tennisbanan där det finns ett nät som är höj och
sänkbart.
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Bad
Byns badplats är Veja kåsen strax söder om
Brantevik. Där kan man bada från klippor. Obs.
det är ofta halt på klipporna, och dyk inte i om
ni inte vet var. Vid östlig vind finns det risk för
strömt vatten i Veja kåsan. Om ni hamnar i
strömt vatten – kämpa inte emot utan flyt med
strömmen ut utanför kåsan så upphör suget och
ni kan lugnt simma runt kåsan.
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Geologiskt har kuststräckan mycket att bjuda
på. Många av jordens tidsåldrar kan studeras
här. I landskapet finns spår av gruvdrift. Landskapet är rikt på fornlämningar.
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Från Brantevik och norrut går det bra att ta sig
med cykel. Likaså söderut finns en nylagd och
oerhört vacker cykelväg som går till Skillinge.

Skåneleden följer kusten via Simrislund och
hällristningarna, över Simris fridlysta strandängar med ovanliga växter, bl a orkidéer. Leden
fortsätter vidare genom fiskeläget och söderut
på “Grönet”. Här har Du en magnifik utsikt
från Rörsbacken över bukten med Gislövshammar längst ut på udden, ca 3 km bort. På vandringen passerar du genom buskage av hagtorn
och nyponros. På våren hörs fågelsången från bl
a näktergal. Våren, men även sommaren, bjuder

Vår natur
Naturen runt Brantevik är varierad och

n

också på en rik flora: backsippa, strandtrift,
blåeld mm. Stigen går över stättor och bäckar,
genom dungar av ask, alm ek och lönn.

När den ostliga stormen ligger på bryter vågornas skum in över land mot klippor och pirar. På
hösten sträcker sjöfåglarna nära land till fågelskådarnas glädje. Vintertid kan snöstormen
från nordost vara bister. Våren kommer med
ljuset och värmen, dimman drar in över land,
det ångar ur åkrarna. Sommartid kan du ta ett
morgondopp i Vejakåsen eller njuta av solen
från någon klipphäll.

Brantevik är vackert beläget ca 5 km söder om
Simrishamn på det mycket omskrivna Österlen.
Mest känt är det i dag som en sommarort med
ett vackert läge vid Östersjöns strand. Permanent f inns ca 300 hushåll men under sommar och
semestertid ökar antalet mångdubbelt.
Under vinterhalvåret ligger Brantevik i sin Törnrosasömn men vaknar upp till Påsk då den årliga
konstrundan startar.
Gör gärna ett besök i vårt härliga Brantevik, vi
lovar att Ni inte blir besvikna!

Cykling
Asfalterad cykelväg finns från Branteviks norra
del till Simrishamn och som sedan fortsätter
till Rörum- förbi Golfklubben LillaVik.
Likaså finns det en cykelväg mellan Brantevik
och Skillinge.

Produktion:
www.fridasgrafiska.se

tillgänglig. Här njuter du av den öppna horisontlinjen åt öster där solen går upp ur morgondiset och av Bornholms siluett som avtecknar sig i horisonten. Här möts himmel och hav
som ger det blå ljuset som konstnärerna inspireras av.
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FÖRETAG • KONST • FÖRENINGAR
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rantevik är ett gammalt fiskeläge
som hade sin storhetstid på slutet
av 1800- talet och början av 1900- talet,
då det fanns som mest 118 segelfartyg registrerade på ”Lajet.” I dag används de två hamnarna
mestadels till fritidsbåtar, bara ett fåtal fiskebåtar finns kvar. Den mest kända båten på Brantevik är utan tvekan Jakten Hoppet, som är ett
nybygge av entusiastiska Brantevikare. När solen börjar titta fram över sjön börjar båtägarna
med sitt arbete att fräscha upp sina båtar inför
sommarsäsongen.

Under sommarmånaderna ordnas det även
musik med dans på Branterögen i Södra
Hamnen.
Promenader
Söder om Brantevik finns ett fantastiskt
strövområde som vi kallar ”Grönet”. Här kan
man gå i en vacker natur fram till Gislövhammar (4km).
OBS: mata inte hästarna som går där på
sommarbete.
Segling
Föreningen Jakten har byggt skutan ”Hoppet
av Brantevik”. Det är en skuta för ung och
gammal. Skutan är 16 meter i vattenlinjen,
väger 36ton och har 15 kojplatser.
Ungdomsseglingar, Juniorseglingar, kvällsseglingar etc. ordnas under sommarmånaderna.
Se www.jaktenhoppet.com.
Tennis
En asfalt bana finns i
centrum av bynse karta.
Ingen tidsbokning.
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Norra kvarnfoten
Ruin efter en kvarn som byggdes år 1831.
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Södra Kvarnen
Byggdes 1886 och är
fortfarande originalinredd. Efter det att
vingarna ramlade ner under en storm drevs
kvarnen med diselmotor under 40-talet.
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Buss 577
Simrishamn-Borrby
Hållplatser utsatta
på kartan.
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Uniq Display
Fartygsgatan 2 • 272 38 Brantevik
Tel. 0414 225 25 • 0707 41 08 54
www.uniqdisplay.se • info@uniqdisplay.se

Hällristning
och gravar
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Norra hamnen

Mästergränd

Västergatan

Trampes
Antikviteter, Inredningar & Aperitivo
Östersjögatan 80 • 272 38 Brantevik
Tel. 0703 485 042 • trampe@gransholm.se • www.gransholm.se
Sommartid öppet dagligen 15-19 eller efter ök.
Ulla Viotti, konstnär
Äppellunden 1 • 272 38 Brantevik
Tel. 0414 322 71 • www.viotti.se • ulla@viotti.se

“Äppellunden”
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Teleservice bredband Skåne AB
Tel. 0416 58 50 00 • Fax. 0416 58 50 10
bredband@teleservice.net • www.teleservice.net
Din lokala bredbandsleverantör!
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SOS Sekreterar- och skrivhjälp, Christine Fajerson
Pantaregatan 9 • 272 38 Brantevik
Tel. 0414 220 37 • 0708 95 76 86
sos_christine@hotmail.com
Skrivbyrå, redovisning, bokföring m.m
Team Bergström AB, tandläkare
Östersjögatan 7 • 272 38 Brantevik
Tel. 0414 220 42 • Fax. 0414 288 81
info@teambergstrom.se • www.teambergstrom.se
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Sjöfartsmuseet Hoppet
Pantaregatan 20 • 272 38 Brantevik
Öppettider: se vår anslagstavla eller hemsida
www.branteviksmuseum.com • Sjöfart- och fiskemuseum
Ordf. Conrad Söderholm • Tel. 0414 222 27

“Boplats”
Skulptur av Ulla Viotti
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Råkulle Gård
STF Vandrarhem, trivsamt boende, 37 bäddar, självhushåll
Galleri, kalas, konferens, kurs • Snickeri-möbelrenovering
Tel. 0414 220 20 • 0709 73 20 61 • www.rakulle.se
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Branteviks Samhällsförening
Ingen fast adress men besök oss
på nätet!
www.brantevik.se
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www.brantevik.se
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Gittan Jönsson, konstnär
Vejastigen 17 • 272 38 Brantevik
www.gittanjonsson.se • gittanjonsson@telia.com
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kulturmagasinet På Österlen
Branteviks södra infart, redaktion
Finns att köpa på bl.a. hörnan i Brantevik
Boka din prenumeration på: www.påösterlen.se
kultur, natur & människor på Österlen sedan 1993
Mindre reklam mer innehåll, Svanenmärkt papper
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Fridas Grafiska, Österlen, reklambyrå
Branteviks södra infart
Tel. 0709 68 88 83 • www.fridasgrafiska.se
frida@fridasgrafiska.se
hemsidor • broschyrer • logotyper m.m

Jakten Hoppet
Byggd av ideella krafter som minnesmärke över Branteviks
sjöfartsepok, samt för att hålla traditionerna vid liv genom
seglingsverksamhet. Siktar mot ungdomsverksamhet men
seglar med såväl ung som gammal.
Ägare: ideella Föreningen Jakten, Varvet, Södra Hamnen,
272 38 Brantevik • Ordf. Carl-Erik Frisk
Tel. 0414 223 24 • www.jaktenhoppet.com
Anslagstavla finns vid södra hamnen
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Branteviks Bouleklubb BBK
Vår vackert belägna Boulebana är
alltid öppen för spel.
Alla Välkomnas.
Kontakt: Lena Haglund 0414-225 34
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Emma Karp Lundström, konstnär
Ateljé besök bokas via 0731 82 83 82 alt.
emma@emmas.se
Skeppargatan 30 • www.emmas.se
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Emilssons Bygg AB
Per Ivars väg 3 d, 276 37 Borrby
Tel. 0702 45 59 27 • 0705 43 43 98
Vi renoverar och bygger nytt! • Kontaktperson: Lars Emilsson

Åsa Tunander Arkitektkontor, Södra Kvarnen
Mårtensgatan 2 • 272 38 Brantevik
Tel. 0702 64 19 10 • asatunander@spray.se

Fartygsgatan
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Hörnan på Brantevik
Skepparegatan 22 • 272 38 Brantevik
0414 240 89 • www.hornanpabrantevik.se
Bed & Breakfast
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Branteviks IF, startade 1924
Bedriver, tillsammans med Rörums SK, fotboll för
alla åldrar. Arrangerar Jazz under Stjärnorna midsommarfest - loppmarknad m.m.
Klubbhuset kan hyras för fester, möten, m.m
för upp till 100 pers. Vi tar tacksamt emot och hämtar
loppisprylar hela året, ring 0414 221 39
Ordf. Filip Lidgren 0709 38 48 43
Vaktmästare Tord Carlsson 0414 221 39
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Branteviks Södra Hamnlag
“Äldsta myndigheten inom Brantevik är södra Hamnlaget,
mycket åsedvärt” Ordf. Conrad Söderholm tel. 0414 222 27

Vejasalongen Frisörshop
Vejastigen 14 • 272 38 Brantevik
Tel. 0414-221 48 • vejasalongen@telia.com
Salong för hela familjen onsd-fred 9-18.
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Hamngården
Östersjögatan 94 • 272 38 Brantevik
0414 221 25 • www.hamngarden.se
hamngarden@yahoo.se
Logi med frukost direkt vid havet, välkomna!

Jaktgatan
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Branteviks Viste
Fartygsgatan 2 • 272 38 Brantevik
Tel. 0707 41 08 54 • info@brantevik.net
www.brantevik.net

Simris
hamn

F Ö R E TA G • K O N S T • F Ö R E N I N G A R

“Grönet”
Gravar från
bronsåldern
och järnåldern.

Vejakåsen,
badplats

