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Byalaget som arbetar för ett trivsamt och välkomnande Kivik. 

 
V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E 

 
för Byalaget på Kivik , avseende år 2012. 

 
Förtroendevalda: 
Styrelsen har haft följande sammansättning under det gångna verksamhetsåret , 2012: 
Alf-Göran Andersson , ordförande 
Sven Bruzelius , vice ordförande 
Johan Holmgren , sekreterare 
Kjell Olsson , kassör 
Margareta Egerius  , ledamot 
Mats Olsson , ledamot 
Sven Gedda  , ledamot 
Anette Bergman , ledamot 
Ingvar Jönsson , ledamot. 
 
Följande har varit adjungerade till styrelsen under 2012: 
Lars Rosenkvist , ansvarig för medlemsregistrering 
Britta Andersson , webbmaster. 
Lars-Gösta Nilsson , bevakar kommunens översiktsplanearbete. 
 
Byalagets revisorer har varit Gunilla Lundberg , Peter Stenkula med Cristel Fagrell Andersson 
som ersättare. 
 
Valberedningen har bestått av Åke Höglund  , ordförande , Bitte Johnsson och Kristina 
Rosenkvist. 
 
Medlemstal: 
Medlemsantalet per den 31/12 2012 var 402 hushåll , vilket är en betydande ökning  i 
förhållande till 2011. Medlemstalet per 31/12 2011 var 365.  
 
Styrelsesammanträden mm: 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft tio protokollförda sammanträden utöver årsmötet samt 
fyra arbetsmöten. Ett antal planeringsdialoger har hållits med Lejeföreningen på Vitemölle , 
Kiviks Båtklubb , Museum & Arkiv på Kivik , Kulturföreningen Bernadotte , Kiviks Turism och 
Sågmöllan. 
 
Ekonomi: 
Verksamhetsstöd har under året givits till Räddningsvärnet på Kivik och Museum & Arkiv på 
Kivik.. 
Den detaljerade ekonomiska redovisningen återfinns i Bokslut för 2012. 
 
 
 



Årets sponsring av och i verksamheterna. 
Byalaget på Kivik har under 2012 , precis som under tidigare år , fått aktivt stöd av lite olika 
karaktär för att kunna genomföra våra planerade aktiviteter. Stort tack för detta! 
 
Sponsring av julgranen på Kiviks Torg. 
Julgran skall vi naturligtvis ha på Kiviks Torg – därom råder ingen som helst tvekan. Över åren 
har dock kostnaden för denna julgran stigit rejält. 
Inför julen 2012 gick Byalaget på Kivik ut till lokala företag i Kivik och vädjade om en 
sponsring om 500 kronor per företag. Denna vädjan var inte förgäves. Företagarna bidrog  till 
hela kostnaden för 2012 års julgran på Kiviks Torg. Stort tack även för detta! 
 
Nya stadgar. 
Vid 2012 års årsmöte antogs nya stadgar för Byalaget på Kivik. 
 
Året som gått. 
Liksom under tidigare år har uppmärksamheten kring den lokala fysiska miljön haft högsta 
prioritet för styrelsen. Åtgärder , för att bevara , försvara och vidareutveckla denna miljö inom 
Byalagets geografiska upptagnings- och bevakningsområde , har vidtagits. Åtskilliga initiativ har 
tagits av Byalaget på Kivik. 
Ett exempel kan vara badplatsen på norra pirarmen , som genom Byalaget på Kiviks försorg 
försetts med ny slät betongyta. 
 
Under det gångna verksamhetsåret har diskussioner förts med samhällsbyggnadsförvaltningen i 
Simrishamns kommun angående trafiksituationen på Kivik med omnejd. Följande platser med 
trafikproblem har diskuterats : 

1.   Korsningen väg 9 och Killebacken med stor koncentration av affärsverksamhet. 
2. Vägen till Kiviks Musteri är hårt trafikerad av tung lastbilstrafik och besökare till såväl 

musteriet som Stenshuvuds Nationalpark. Det är därför av stor vikt att en gång- och 
cykelväg anläggs. 

3. Möjligheter till en förlängning av gång- och cykelväg från Simrishamn genom Kivik och 
vidare mot Brösarp är angeläget. 

4. Förbättrad tillfart för tunga lastbilar till Kiviks Musteri genom borttagande av skarp krök 
vid Kiviks Esperöd. 

5. Antalet besökande husbilar har ökat kraftigt och dessa vill gärna nattparkera inom 
hamnområdet. Stort behov av fler ordnade parkeringsplatser. 

 
Hanöbuktens Framtid. 
Byalaget på Kivik tog under 2012 initiativet till något som många hoppades skulle bli ett 
strukturerat projekt för att stödja de krafter som verkade för en  restaurering av den marina 
miljön i Hanöbukten. Samtidigt skulle informations- och utbildningsinsatser genomföras för 
medborgarna. 
Medel för att finansiera aktiviteterna söktes hos Leader Ystad-Österlénregionen. Ett antal mindre 
konstruktiva kontakter skett med denna bidragsgivande organisation. Ännu i skrivande stund har 
inget beslut om bidrag till det utomordentligt angelägna projektet ”Hanöbuktens Framtid” 
kommit oss till del. 
 
2012 års aktiviteter: 
 
Byalagets årsmöte , tisdagen den 1. mars. 
Årsmötet besöktes av 50-talet medlemmar. De stadgeenliga förhandlingarna var snabbt 
överstökade – bland de beslut som togs kan nämnas att årsmötet ställde sig bakom styrelsens 
förslag till nya stadgar för Byalaget på Kivik. Efter förhandlingarna avnjöts traditionsenligt kaffe 
och fastlagsbulle. De senaste årsmötena har haft en kulturell touche , så även detta årsmöte. 



Årsmötets  populärföreläsning , ”Sjöfartens historia på Kivik” , hölls av kiviksbon , författaren 
mm Tommy Gustafsson. 
Tommy berättade på sitt sedvanliga , medryckande och initierade sätt , om sjöfartens historiska 
betydelse för Kivik. Ett antal sjömansöden passerade revy under föreläsningen. Närvarande 
släktingar , till sjömännen , log och nickade igenkännande. 
 
Vårföreläsningen , torsdagen den 8. mars. 
På självaste ”Internationella kvinnodagen”  genomförde författaren mm Tommy Gustafsson en 
mycket uppskattad kåserande föreläsning med rubriken ”Kvinnor på Kivik – livsgärningar att 
minnas”. Många var de kvinnor som passerade revy denna kväll ; såväl kända som mera 
anonyma , fram till denna kväll. Det måste ha varit en gedigen research som ligger bakom 
Tommys kunskap. Till aktiviteten kom 75 förväntansfulla åhörare. Tommy gjorde ingen av dom 
besviken. Huvudarrangör för aktiviteten var Museum & Arkiv på Kivik. 
 
Strandstädningen , söndagen den 1. april. 
Det blev som vanligt en bra uppslutning när årets vårstädning , inför bland annat den förestående 
konstrundan , genomfördes. Det städades kustnära från reningsverket och upp mot Vitemölla. 
Även miljön i anslutning till torget fick sig ett ansiktslyft. Nytt för året var en verkligen behövlig 
uppfräschning av GC-vägen från Stärkan och fram till Marknadsplatsen. Vi möts dessvärre 
årligen av en omfattande och obegriplig nedskräpning i vår närmiljö. Detta är inget bra signum 
för Kivik. Skärpning! Efter väl genomförd vårstädning , bjöd Buhres Fisk in hela städteamet på 
en måltid. Stort tack för generositeten. I aktiviteten deltog drygt 30-talet ur Byalaget. 
 
Kristi Himmelfärds Afton med vårbål vid hamnen , onsdagen den 16. maj. 
Just när naturen hade fått vårens alla färger och läten firade vi just vårens ankomst på Kristi 
Himmelfärds Afton. Att vi på Kivik firar vårens ankomst denna afton har en mycket lång 
tradition , som vi gärna förmedlar till medborgarna av idag. 
Talet till våren hölls av konstnären Bo Hultén , som speglade årstiden ur konstnärens och 
arboristens särskilda synvinkel 
Kivikskören gav våren sin traditionella och stämningsfulla hyllning. 250 personer kom till 
hamnområdet på Kivik denna kväll. 
 
Byavandringen genom Kiviks norra del , onsdagen den 4. juli. 
Byavandringarnas popularitet och attraktion fortsätter att vara stabila. Anledningen till detta är 
naturligtvis byavandringarnas ledare och nestor Stenolof Olsson. På sitt fängslande sätt  där 
verklighet och skröna mycket väl kan mötas , samlade Stenolof drygt 60-talet åhörare till denna 
vandringen genom Kiviks norra del.  
 
Byalagets traditionella hamnfest , fredagen den 13. juli. 
Så var vi tillbaka på Kiviks Hamnplan , efter att under 2011 ha jubilerat ute på Solevi. 
Othellos fantastiska orkester spelade upp för en dansant publik. Mången besökare medförde korg 
med antingen kaffe eller något annat gott , som bidrog till den höga stämningen. 
 
Till Hanöbuktens försvar , tisdagen den 24. Juli. 
Tillståndet i Hanöbukten är något som start berör många personer. Till informationsmötet i 
Kiviks Kapell kom 100-talet besökare för att lyssna på en bred beskrivning av den marina miljön 
i Hanöbukten. Initiativet till aktiviteten togs av Byalaget på Kivik och vi fick från början start 
stöd från Lejeföreningen på Vitemölla , Kiviks Båtklubb och Kiviks Församling. I informationen 
deltog företrädare för forskarvärlden , ansvariga myndigheter och flera ideella föreningar. 
Nuläget i bukten beskrevs och utifrån detta gavs ett antal exempel på vad som kan göras på lokal 
nivå för att tackla de enorma utmaningarna. 
 
 
 



Utomhusbio vid Kungagraven , onsdagen den 25. juli. 
Direkt under österlénsk bar himmel , på utomhusbio , och i direkt anslutning till Kungagraven 
visades denna sena kväll filmen ”Mannen från Le Havre” (filmförevisningen började klockan 
22.00). Aktiviteten var ett samarrangemang med Kulturföreningen Bernadotte/Kivik Bio och 
Folkets Bio i Malmö. 
”Marcel Marx (André Wilms) har lämnat sitt bohemiska författarliv för att istället försörja sig 
som skoputsare. Marcel lever förnöjt i ett kärleksfullt äktenskap med Arletty (Kati Outinen) och 
några glas om dagen på kvarterets bar. Med allt förändras när Arletty får en allvarlig 
sjukdomsdiagnos samtidigt som Idrissa dyker upp , en liten kille från någonstans i Afrika som 
kommit som båtflykting till Le Havre i  stället för till London där mamman väntar. Med 
regissörens egna ord : En saga med två lyckliga slut.” 
Arrangör var Kulturföreningen Bernadotte med stöd från Byalaget på Kivik. Ett stort antal 
besökare anslöt till Kungagraven denna kväll. 
 
Byavandringen genom Kiviks södra del , onsdagen den 25. juli. 
En uppdelning av våra traditionella byavandringar , en för Kiviks norra del och en för Kiviks 
södra del har visat sig vara ett lyckokast. 
Denna byavandring startade vid Piratenskolan och ledare var , såsom tidigare , Stenolof 
Olsson.Anslutningen till denna byavandring var i samma storlek som den tidigare. 
Byavandringarna är nu samlade i en bok , med författarens kommentar : ”Att berätta historier 
muntligt är en sak , då kan man både lägga till och dra ifrån , men när det ska stå svart på vitt ät 
det viktigt att det är korrekt.” 
Efter byavandringen gavs tillfälle till att besöka det återinvigda Museum & Arkiv på Kivik. 
 
Populärföreläsning med musikarrangemang , tisdagen den 14. augusti. 
Populärföreläsningen formades till ett samtal om Kiviks Kapell som mötesplats för existentiella 
och vardagsnära frågor. Det blev ett spännande och avslappnat samtal mellan professor Christer 
Sandahl , Convenium Österlén , och kyrkoherde Per Frostensson , Kiviks Församling. 
Efter samtalet fick vi vara med om en koncert med Lions Clubs musikstipendiater 2012 ; Evelina 
Åkesson , sång och Gustav Brandt , piano. Två fantastiska ungdomar som vi säkerligen kommer 
att höra mer ifrån. 
Aktiviteten var ett samarrangemang mellan Byalaget på Kivik och Kiviks Församling.  
 
Trolleri på Kiviks Bio , lördagen den 18. augusti 
Trollkonstnären Malin Nilsson trollband denna kväll den talrika publik som kommit till 
föreställningen på Kiviks Bio. 
Det är ingen tillfällighet att Malin är en av landets mest anlitade artister. Hon trollbinder sin 
publik med sin varitébetonade stil och sitt coola sätt att framföra klassiska trick. 
Föreställningen var ett samarrangemang mellan Kulturföreningen Bernadotte och Byalaget på 
Kivik. 
 
Kulturfilm. En timmes fortsättning på temat Kiviksminnen , onsdagen den 29. augusti. 
En i det närmaste fullsatt biosalong njöt i den nostalgi som spelades upp under kvällen. Kvällen 
inleddes med en kavalkad över ett urval av 50- och 60-talens blomsterfester på Solevi. 
Härefter vi vi njuta av Kurt Lundholms mycket uppskattade film ”Mitt Österlén – en vandring i 
Paradis”. 
Filmförevisningen var ett samarrangemang mellan Byalaget på Kivik och Kulturföreningen 
Bernadotte. 
 
Ärtsoppa med punsch och därtill kåseri , torsdagen den 4. oktober. 
I mörk och kylig höstkväll bjuds det såsom sig bör till ärtsoppa med varm punsch. Efter att ha 
intagit soppan serverades det kanelbulle till kaffet. För just denna dag firade vi även 
”Kanelbullens Dag”. Kvällens kåsör var författaren mm Bo Stenfeldt. Han lät oss vara med på en 



resa med sin gula postbil , med upplevelser såväl innehållande skämt som allvar , såväl glädje 
som sorg.  
 
Österlén Lyser , fredagen den 2. och lördagen den 3.november. 
Eldkasarna , som var placerade utmed norra pirarmen i Kiviks hamn , spred sin värme och sitt 
sken under dessa kvällar. Många var de personer som kom och uttryckte sin uppskattning över 
Byalaget på Kivik bidrag till Österlén Lyser. Sån´t värmer eldarteamen ur Byalaget. 
 
Höstföreläsning ”Hanöbuktens marina stenåldersfynd” , torsdagen den 15. november. 
En mycket uppskattad föreläsning av arkeologen Arne Sjöström , verksam vid Södertörns 
Högskola. 
Föreläsningen var ett samarrangemang med Museum & Arkiv på Kivik. 
 
Simrishamns Lucia på Kiviks Torg , lördagen den 8. december. 
I luciatid var det så dags för Simrishamns Lucia att sprida sitt budskap och sin värme till 
kiviksborna. En kylig lördag eftermiddag mötte Lucia med tärnor upp. Trots detta så 
genomfördes en av de bästa luciakoncerter någonsin på Kiviks Torg 
Tack till Simrishamns Lucia med tärnor för att ni ställer upp för detta utomhusarrangemang. 
Det var första gången det hölls julmarknad på Kiviks Torg denna lördag. Julmarknaden 
arrangerades av Kiviks Turism. Det är vår förhoppning att vi nu framledes kalll kunna samordna 
luciafirandet med vår lokala julmarknad. 
Aktiviteten var ett samarbete mellan Byalaget på Kivik och Kiviks Turism. 
 
Avslutning: 
Styrelsen för Byalaget på Kivik tackar för det starka stöd som våra medlemmar visat oss under 
året och för den mycket goda uppslutning som vi genomgående mött vid våra arrangemang. 
 
Byalaget på Kivik arbetar för ett trivsamt och välkomnande Kivik med omnejd. 

  
Kivik i januari 2013 
 
 
 
Alf-Göran Andersson Sven Bruzelius Johan Holmgren Kjell Olsson 
 
 
 
Margareta Egerius Mats Olsson  Sven Gedda  Ingvar Jönsson 
 
 
 
Anette Bergman 
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