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Byalaget som Erbstar för ett trivsamt ach völircmnende Kivik!

V E R K S AfuI H E T§E E RÅ T T E L S E

ftr Byaluget på Kivik, avseende år 2A15'

Förtroeflclevald*
styrelsen nä-n-*'rogande sammansffming under det gångna verksamhetsfuet ,2015,.

,- atf-Göran Andersson, ordfiirande
' Mats Olsson, vice ordfiirande

Johan Holrngren, sekreterare
Kjell Olsscn, kassör

. Anitha Lindqvis! ledamati:. Ånita Joh*-es+il, ledarn*t
Liilebon Heifunan, ledamot
Lars-Gösta Nilssoa, ledamot
Jan Nilsson, ledamot'

Följandeharvaritadjrrngeradetillstyrelsenund3r}aTS..
Lars Rosenkvis! aawarig for medlemsregistrering
Britta Andersson, sEirskilda uppdrcg'

Byalagets revisorer har varit Gunilla Luadberg, Pe.ter Sten-kula ned' lnga christenssoa som

ersättaxe.

valberedniagen har bes'rått av Miats uppvilq ordfiiraade, sven Brtzelius cch GunillaNilsson'

i Samordaiagen av Hjälpande Håinder har skett goaom Sve'n GeddA samardningsansvarig' och

S.reo Brrrzelius'

,m"etper2015.L2.31vat432hushå11,vilketärökaingmed15iforhå11andetil12014.
Stvrelsearbete mm'
st]rrslsen[;;Gverksamhetsfuet haft tio protokollforda sammanträden utöver fusmötet semt

firra arbetsmöten.

under fuet har ett arbetsutskott inrättats i*om styrelse*. utsk-ettet har beståfi av ardfiirande:l AIf-

Göran Andersson och vice ordftirande Mats olsson - forstiirkt i allmiirma frågor och

aktivitetsfragor med sekreterarea Johan Holmgren och i ekonomrska frågor med kassören §ell
oissorr. Arbetsutskotiei h*ett;;tåinsat n'ra:rJat och aktiveras på uppdu-ag av sfi'telsen'

Ett antal samverkans- och planeringsdialoger har ägt rum med T,ejeforeningea på Vitemölle,

Kiviks Bätklubb, Museum & Arkiv på KivrIL Kdtlrfloreningea Bernadatte, Kiviks Turism och

Kiviks AIF.



Dessutom har vi töpande kontakter med Simrishamns korunun, fråimst med

kommunledningskorltoret och sanrhällsbyggnadsförvaltningen, social- och kultur och

fritidsforvaltningen samt med Kiviks forsamling'

Utv. eckJiagelt ay m*del{la arbe'tsfornae.r utiåån de aya stadgama har &fisatt uader året' Iuålet har

varit att delegera ånsvaret ftir aktiviteter och andra åtga"d"* så alt sfyrelsens samtliga ledamöter

kåinaer full delaktighet. såluuda har styrelsen arbetatoperativt genom tre arletsgrupper.

Ansvaret ftir aktiviteter*a har, ffin planering tili genoåfdraade, varit fördelade på dessa

arbetsgruPPer.

Nya mötespiatser har an-aagerats ftr att mÖta mediefllmaf, oeh metiborgare'-dG d*;g med kiviksboma, på ICA Piraten, åir ett exempel på detta'

Hjiilpando HEinder har vidarcutvecklats undcr året. De medlemmar som ingått i denna res*rs har

varit ett viirdefullt stöd i vårt arbete. Ett prioriterat mål åir att engagera ytterligare medlemmar i
vårt arbete, men även i andra sammanhang'

Styrelsen har giort studiebesök på Naturskolan'

Åppelgården åir en veil anvåi*d l*kalfiir sammaniräden aeh andramöten' Den anvdnds av ett

antal {iireaingar med verksamhet på orten. Dock saknas det teknisk utrustning i fotm av

datcrkaeon och filmduk. styrelsea gjorde dåirfiir en *anastiillning till socialfon'altniagen och

kultur- och fritidsftirvaltningen &ir det ftrr"rl"g* att den närnnd.a tekniska utrustningen borde

installeras På ÅPPel garden.
Förvaiiningu**,og";Jiiå pa sig atr bereda och ta stållining t'ii Byalagets framställairrg' under

de senaste kontakterna visades ett positilt intresse. Deffa gör att vi forutsätter att installationen

u-.o å"* begåirda tekaiska fiirstaibaiage.a kcmiBer att ske snarast eader 2016'

tnom simrishamns kommun pågår sedan 2013 en diskussion kring hur kommurens framtida

dialcg med medbargare och byalag skati utformas. Ett utkast tili denna dialog finns nu på priint'

Styre'lsen kommer med stort intresse att folja den fortsatta prooessen'

Ekonomi
Byalagets medlemsavgift iir10il kronor per hushall Y-:t 432 trushåll som medlemmar ger detta

en in+jikt pa +z.aoä åEior. fuets kcstaader uppgick till 38-540 !-roner. Överskotiet blev säedes

4.650 l«onor. De största utgiftspostema iir inkop av ny tjudanläggEing-6'495 ktonor'

luciafirandet-5.51g kronor,"rri*ti Himmelflårds Aftos-3.4?1 kroaor, åirtsoppa i oktober-3-6?4

kronor samt Kiviks Stora Byagille-2'936 kronor'
O"o Art tj"rade ekoaomiska rädovisningen återfi.nns i BoL;slut för 2015, som kommer att vara

tillgringuä vid arsmÖtei tillsaf.liiiaiis med revisore{na§ beräitelse'

Året;-;pea$b.s
B,-alaget på Kivik har unde.r 2015, prec.is som uader tidigere år, gynaals av så',jil eastålda sor:r

företag,for ait t .rr*, g"rromftlra våra planerade aktiviletl' stort tack for detia!

Spousorbidrag har läÅats till Livbojen och Museum & Arki, på Kivik, vardera med 1'000

kronor.

Spsnsrins av i ulsranen aå {ivi&s- Iars'
Julgran skafi vi naturtigrvis ha på Ki"fr Torg - dåirom råder ingen som helst tvekan- Över åren

harioek kostnaden fiir denna jr*gran stigit rejaii
tnfor juten ZOiS gicf< e,drg"t pIfi"X "t tili lokala flbretag iKilk o*..'udjuA" om en

spor*ring orn 50+ kro** p*. t*.*t*c. D.nna väd.lan var intä fiirgäves, Företagaraa bidrag rned

5.500 kronor ti1l kostnaden for 2015 års julgran ia firitt Torg. Stort tack även ftir dettal



Året som sått - ett frxPlqck.
Liksom under tidigarl fu har uppmäksamheten l«ing den lokda fysiska miljön haft högsta

pdodtet for styrehå. ÅJara-i, fiir att bevara forsvära och vidareutveckia de'na miljö inom

Byalagets g*ogrufiska ö?i"g,ri"gr- o.iL""ut"i"gsområde, har vidtagits. Åtskilliga initiativ har

taeits av BYalaget På -rJvik'
Den katalog av angel?igna ochnödviindiga åtg?irder som Byalaget hadesom qina flor dialogen

med Simrishamns goä""t samhiillsbyägrraäsfi:rvaltniag und'er 2015 bestod bland aruIat av

ftiljade krav:.
# fler biinkar vid boulebanan
# utbyte a-; båink vid Kapplabacken-
# ny anslagstar4a på nora delee av hamncmrådet
# extratömning av sopkåirl under sommarer
# åtgtirder på piren, som sakta vitrrar sönder

# "oilu 
motionsredskap for \rrrxne i anslutning till lekpiatsen

# informationsshyltar på engelska och tyska vid g:isthamnen

# t*- o"ft avfallstunrror tiliparkeringsplatsen s!ider.93 hamnen

# "dpto:"i"g 
av de nerskräpåd" yto*u i anslutning till hamnplan

# g"tlyk" oeh flaggstiinger p-a hamnplan riktas upp

# ä*u trA+*a vid Firateaskclaa, id*gs Bredarörs.;ägei:
# hrkta träden på Kiilebacken, iiings trottoaren upp

# större plaf"a vid sit$latsen på Killebaeken
# belysning pä gångstigen Rödjevägen 12 - 16'

# atgätaertlA anfåOning av skötselplan Agdelund
# flerhundbajslådor

åo"n1åo** i dialogen med simrishamns komrnun har varit det frekventa bytet av personal och

ansvarsområden på samhliilsbyggnadsforvaltningen'
Eleia iistan på vidtagna åtgarder oet wÅta*noJuav på simrisiramns komm*n återfir:ns på

Byalagets hernsida: wr'vw'byalagetpakivik'se

vi eir v?ir många kiviksbor som noterat att hastigheten_påriksväg 9 inte alltid respekteras' Detta

iir problemati*f.t UfÅa aonat ut trafikstikerhet*t;^pu"kt.På fusmÖtei2}1'4 beslutades att

äjalag"t, lro, U".t räu *y"aigh"t*t, skulle kräva omedelbma åtgiirder'

Efter samrådmed simri=iru*o* rumm,m skickades en si<riveise tiii rraf;kverke! med kiavst att

ko$siktigt sätta upp pedagogiska fartkÅercr längs väg 9. Traflk'erkets s-r'ar på sHvelsen iyder

så hiir: ,Några 
"r-'låå;i"älryttu, 

kommer inte att såittas upp, diiremot skall en utredning

rörande traf,ksituationen på Kivik -un* igå"g under hösd )ag.Byalagets forsiag med digitala

hastighetspu-io"** i.År**. givetvis att 
-frarnforas som ett önskemår1'"

Byalagets ,tyr"ru" tlr:", rragui urot 
"u 

med kan dessviirre konstatera att det inte skett såirskilt

myeket under 2015.

simrishamns kommuas intention iir att aktivt rnedverka til1 att alla hushä1 och fiiretag ska å en

flberuPPkoPPling senast 2fr20'
Under zor+ .rreug**J" cyutug*t på Kivik sig i den process som skali leda &am till fiber på

Kivik. styrelsen 6eslöt tidigt att nomineru tui*tyr*lseledamöter till uppdraget, att fungera som

fiberambas*uAOro UppJräet var biaad annat att verka som koatakpersoller tiltr Sirnrishamns

kommun och lp-only. Fiberamb*rudör"*a har lokalt svarat ftir inforrration om projektet til1

allmiinheterl srirst itivaa avser plaaeringsläge och utbyggnader av fib"T'--' 
"*- rT*!--rrmo,iptr nf

unriei resffls gang har detuppstått *r, aJt misr4ut*"gäiäv uppstartenpåtsJvik. utbyggnaden på

Kivik varl<har under solnfiIaren 20i5'
Asfattåterrr:iilningen pabörjas niir asfartsåisongefl startar i mars/aprii20't6- samverka* kor-*mer

att ske med kornmuaens egna asrattprojekt, vi-lket i enstal<a fali kan innebilra att återstäliningen

försenas något.



Ytterligare och aktuell information ges påByalasets hemsida samt sirnrisharnns kommuns

#rtd" wr,wv..sirnrishamn.fe, leta under fliken "Om kommunen"'

Förslaget tilå ay ö--r. ersiktsFia:ien fir simrishacr:Es ks,,§i,,§ ble:r kiast foc sar:tråd u*der hösten

20l3.Ett gemens**t;;#;"ar tiimnades fiir Byalaget på Kivilq I:[avängs Museiforeaing,

Ravlunda Byalag ech Byalaget i Södra fof"ffby kytiby' mfttmna s;'npunkter arbetades in i
pianen och den gick riaräfter ut frr utstäliningun«ier sommaroil 2*i4' Byalaget och öwiga

fiireningar yidhöll tiiig*" inlämnade ,yrrprrJ.t"t. Kommunfi:Ihaäktige faststzillde

översiktsplanen den 29 september 2014'
Nu råkar det vara på det ,ätt t ,t- plan- och byggiagen Treskriver en utståillningsperiod på rninst

rvå månader. negtoringen finns i ptao- och uyååt"g""l 3. r(apitel, § ?:,D.T1hade fiirbisetts av

Simrishamns kornmurtr varfor Farvaltning*t#å "p**"* kornmunfullmi&tiges besltri'

översiktsplasen f,ick därfor stEiilas ut yttåigare *{§*'q "Fr'amtiden - Översikisplan f+r

Simrishamns t o**o" kunds darftir-inte faltstAilas av kommunfultmaktige fiirrän den 30

oo""*U.t 2015,efter ett antal onödiga turer och omtag'

samhåilsbyggnadsfiirvaltningen beslot z0r5-0g-23 att godk?inna "Program till detaljplan fiir

Meltby 3:l2L* g rioit, ha;fl, sirnristramru kommuri, skane län" fiir samråd fuän2015-11-27

till 2015-+1-2g. pianen s-rälldes erligt u.*i"t ut på tre piatser i centratra sin*ishamn, m€B inte på

dea ort programmet berör. på detta ieage-ra$e ry:h,; kraftigt oeh på grund av Byalagets

reakriou blev programmet även utsiällt på Åppelgarde-1' Ki.vik"
på Byalagets rnitiativ genomforde tu*taffttyggiadsförvaltningen ett offentligt' mycket

uafU*ttif.i samråd på Åppelgården 20rc-Ai,.2t'
styrelsen behandtade piåpågru***t och liimnade ett omfattande yttrande till
samh:illsbygg*0.ätiufäirrgän. t arbetet med att tafuamByalagets yttrande medverkade Hans

Danielsson, Carl*otto Däklb-erg, Jörgen cederfelt cch Anja Andersson'

Byaiaget pa 1grir såide sig aäa Aätom ds vi<i sanuårismötet rtamförda s-ynpurdctern4 som

finns redovisade i de minnesante"r."i"Å* som samhii]lsbyggnadsforvartningen ftirde vid mötet-

För tredje året i rad satte simrishamns kommun upp en rokal turistbyrå på Kivik. Detta blev

mycket uppskafiat av ,areit besökande t"", "r,tbå' Crundbemanningen av Kiviks Turistbyrå

sköttes av kommunen. B.valaget åtog sig att svara for bemanningen under en julivecka'

Ytteriigare aågra riagar tiilkom senare'
vi fick således möjlighet att på ett personligt sätt filrmedla tips om de_sevåirdheter och besöksmål

scm.Ji kivlksb+r * ,o* i§tressanta och va-rdefulla i va-fl'}ll133ket tr'-iYik'

Många a-, Syutag"i, **at"run a. stafiie upp i bemanningen avturistbyran' Vi ser ftam emct en

fortsättning.

Hur mår Hanöbakten,?. , . .
Den dramatiskamarinbiorogiska situationen i Hanöbukten åir en stiindigt aktuell fråga' Den

bevakas akti!.r *u giuiug*t[a «inil. bi*d annat genom fortiöpande kootakter med Marint

Centrum i Simrishamo'

2015 års aktiviieter.
@alogett årtrnöte, onsdagen den 1-l mars'
Årsmötet besöktes av oo-iatet medlemmar. De stadgeenliga fiirhandlingqou I* soabbt

överstökade. Efter fiirhandlingarna avnjöts traditioÅedigt kafk och fa1tla.gsbulle' De senaste

årsmötena har haft kulturell touche, så även detta årsmötå i form av ett insiktsfullt kåseri av

farfatt*ren ** T;;t Gustefsse* tri.g iernat "siöfarare +oh dess hustrsr på Ki'rik +ch

Viiemölle". Det u* *åirgu på mötet ,*å k -d" kiinna igen frarnli'dna slåiktingar'

Tommy iir e.n klippa nålr det gåiiler att forska osh hans gåi*i"g iir synnerligen beundransviird'



Byastådning sv Kivikmed omneid, söndagen den 29' ryolt
Traditionellt städar rjyri"g"t av"t{ivik irr6r påsken och dess konstrunda. vi villiu norl1visa..
Kivik från 1.ress uilru u*tJsida. Det sfiidades kustniira från reningsverket och upp mot vitemölla'

Åven miijön i anslutning till torget fi"k;i; eff ansiktsllft' En uppfriischning a1 GC-vägen ftån

Sti*ka-E och *a,.r till Marknadsplatseq ,rå** riksväg 9 var åven den aödviisdig" Vi möts

dessviirre fuligen arren omfattande och obegriplig nedskräpning av Yår- 
närmiljö' Det fu

bedrövligl att år efter å, b*horu plocka uppäÅtit,roaUaispåsar, vid denaa stituining dessutom

betydligt fler åin tidd;;-tett1 å inget b.å signum for varumarket Kivik. skärpning! Efter väl

genom{ttrd ,*ruidri"g, qOJ n"f,ti1fi* in Glu städteamet på en måltid' Stort tack fiir

;;;;;L;". I aktiviieten deltog 3g-talet medlemmar *r Bvalaget på Kivik'

Yårforelasning nummer 1, tisdagen den 5 mai'
Arkeologen Lars Jönsson fsreHite kring de fromiamningar scrn hittades vid utgrävningarna

mif,emot Sporthallon. I fiireläsningen irigick även ett besök på utgiävringTlatyn'
Arrangemanget UesåGs av ett ZO-tal pÅoo"t och agde rum på Äppelgården' Ett

samarrangemang med Museum & Arkiv på Kivik'

Kristi Hirnmetfrirds Afton medvårbål vid hamnen, onsdagen den 13 rnai'

Denna traditioneliu Jtoo med riess firande brev även i år nagot specieli.-Ettantal vårdkasar fick

pårninna +ss sm det bä som skuile flamma mot hi:rmelen' Det stera bå:lett,iades iate i ren

omtaake om de "ilfägh ;ch övriga aj* ro* sökt bo i 1shögen. 
Att v] på Kirik firar våreas

ankomst denna afton har en mycket tång taditi!]r, som vi gåiraa hali3r fastyld iin ifug'

Talet titl våren hölls av historikern **burria Hermanssot . Tul"t blev en historisk hytlning till
Kivik. Det blev ett trevligt och initierat vårtal'
Kivikskören forgyllde dJnrra afton med sin traditionella cch siåimningsfulla skdrrsång' Drygt 250

p"r*or*t kom til] harnnområdet på Kivik denna kväll'

Vårforetasning nurnmer 2, söntiagen den 17 tnai'

Historikern * nuf,rri Hermansion fortsatte sin historiska odyssö med att berärlaom Första

viirldslaiget; denna gang om vad som håinde 2015.Föreläsningen ägde rum på Åppelgårdan med

aoiraiuai**. Ett samarrangemang med Museum & Arkiv påKivik.

Gör Din röst hörd, lördagen den 23 maj'
Kommunalrådet Karl-Eri"k olsson och åppositionxådet n"o-T Johnsson mÖtte denna dag

kiv-iksborna i samtal om framtiden på .'i*vik och affirådet omkriag byn. Åve;a aadra kommriaala

frågor kom nat*iligtvis upp under sanrtalea. Kiviksborna lyfte mfu[a anqeli,na frågor' Återstår

att se vilka som filrverkligas. Det "* *a *ycket nöjda "råd" som låimnade Kivik' De uttryc.kte

sin uppskattning Over detlnitiativ ,o* ogl* av Byilaget på Kivik' Arrangemanget ägde rum på

ICA Firaten; stort tack till OIa Jönsson'

{Jt i naturen, söndagen den I 4 iuni'
Gctt octr r,åir ?0 r.ioiirrg* tomiitt fcts, på eykal e[er i bil ut till Hiillevik. Målet vai en kart

rundva,ndnng i steu"_hä.vuds t{a'ronarp*,,. öoio* v6x rlatur- oeh fast-ighotsfbrvaltaren Joa-kim

Roswag, från L?insstyrersens naturvardr*orr"t. Efter rundvandringen kom så belöningen - grillen

var tiind.

Sommarens farsta Byavandringen på Kivik" onsdagen den I iuli'
Byns egen historiker, den störJte kaaoar"n av kivlingarna och deras hus, ftirfattaren mm Tommy

Gustafsson tog oss mJpa Uyavarrdriägen. Tammy be§{ade medryckande ocir med stor

äktakunskap och humoi orrKiviks "åu delar. lo-taletintressera.de kivlingar oeh sommargiister

deltcg i vandringcn" i*-f"*i"g till bya.ra.*dringen bjöd Spa-rbaitken Syd på kväiisfika'



,

Kivita Stora Byagille, lördagen den 4iuli'
sorrmarens trevligaste fest for aua på Kivik, utan någon som helst konkurrens. Det var ett solevi

i sifr esse; perfekt org;*utiou, *nderbar miljö, fantastiskt vii'der, håirlig strkruliflg, spel & daas

och ett absolut fullsatt tiilt for 200 personer. aft perfekt och trevliS-det är Kiviks stora Byagille'

Suee6a. upprePades.
Kiviks stora Byagille var ett samarrangemang mellan Byalaget påKivik, KAIF, Kiviks Båtklubb

och Kulturföreningen B ernadotte'

Kulturkvall i Kivitrs Kapell, onsdagen den 22 iuli
Åcets kuiturkviill i Kivrks Kapell var ett **tut mellaft två stora kultirpersonligheter. Det blev

vorkligen en kväil i k-uiturens teekeo. Al1a som fan:rs i det fuilsa,tta kanellcti<unde lyssna till ett

samtal, stundtals d;;"it;;;, **U* forfattaren och akademiledamoten KIas Östergren och

jourrarisren Karin ä*t*rg. i<tas och Karin samtaiade om kultur, om iivet om döden oeh om

Gud.
Aktiviteten var ett samarrangemang mellan Byalaget på Kivik, Yitemölle Lejefdrening och

Kiviks Församling.

Sommarens andra Byavandring på Kivik, onsdagen den 29 iuli'
g'-taret dertagme a-r*j r uyur"åari"gen riings [atorna i _Kiviks södra delar. Det blev åter en

treviig oeh intress*i räarilg *ndq 4"*ru* ru*y Gusäfssans krmniga ledning- T*mmy

bjöd sedvanligt på 
"tt 

,"tX tråvHga hel- och halvsanningal om folket på bya, niir det begav sig'

Sparbanken SVd bjOd ave* på kvälsfika i anslutning til1de'nna byavandring' Stort taek'

Kivik Swings, fredagen den 7. augusti'
För tredje året i rad genomfiirdes denna populiirl gusiL{<vfil med sviingig och glad musik som

prpps Blue Six'*j*=pt, med en av våra styrelseiedarnöte_r i orkestern kunde det inte b1i bätke'

tv{usiklrviilleir iir ett s-ainarrangertrang tiilsamrnans med Kiviks Båtklubb och äger rrim i
BåLkft]bbo$ trädgård.
Åven om regnet fre*Åd" i luften var det så gott som fullsati i trädgården, Egen rnedhavd mat och

dryck samt tiind glinir dom som on"-r."aJgi11a. Givetvis hade vi auktioau:"der ledning av den

eminente uottlorroii"p*.o Rabert Lindrodfrån Sarild' Olof. Auktionen fick dock håltras

inomhus ftir regnet bara öste ner; men alla var glada iinda- Det som auktionerades ut var saker

skiiakte av foietag och medlemmm. lngikterna-fr* uoktion"r, fisansierade orkestera mm och det

blev ri1l oeh med Ltt öv. erskoti ait anvii:rdas til1 kommande mr-rsildrvä1lar'

Upp på Lilla Stenshwvud, söndagen den 23 augusti'
En vacker augustisöndag samlades en gfl]pp fiiwantPsl?]la och nyfikna ffivlingar, drygt 40

porsoner, ftir att iyssna {ti a"r, konstaaiije iedaren fiir Kiviks ArL centre, sune Nordgren. under

rundvandrirrg"r, U*rättude Sune med ideälse och stolthet om konstverken och dess historia' Han

d+lgav oss också sisa tankar om framtiden'
Med en fantastisk utsikt över Kivik och Hanöbukten berättade sedan Ann-Marie Wiberg om

e*.!aufu gårds histaria cch om sitt stcra engagelrrallg farKivik Art Centre'
på grcnd av den stora brandrisken denna Aag, fi}€tådes griilnirrgen tiii Kiviks Båtirlubb'

Kutturfitrn på Kivilrs Bio, fredagen den 4 september'

fuets kulturfilm r* J*o i',,tdbJggeprisade hl*eu Glädjekiillan, i regr av Richard Hobert'

Richard var på plats och i** nl*ä" gick igang berti6ade han om sig själv , sitt arbete och

nat*rligwis om Gtädjekälran. sarongeivar [ott och väl hervffild denqa kväll. Fiknvisniagen var

ett sa$GaffåEg***g **d Kul8;cftfe$ingen Beraad+tte på Kivik.

Hetnvtindardagen, lördagen den 5 septernber'
Den fbrstat .*råJ*dalen i fivits historia inleddes i vackra Kiviks Kapell' Hiir

invigningstalade llernbygdsmuseets ordforande och eldsjäl Dafvid Hernansson' Kivikskören

bjöd dtirefter På vacker skönsång'



I Sporthallen, på Hembygdsmuseet, på Piratenskolan och på byns alla krogar sjöd det av

aktiviteter for ana hemviindare, cirka 400 ;;;;;;-*. sa.rt itou byavandringar arrangerades också'

Årtsoppamedpunschochdä'tiltkåseri'torsdagend'en2owabeL
I mörk och kylig f.O=tf.oaff nSoau det såsoe sigEer d1l iirtsoppa gted v' arm punsc't!. Det år et

mycket uppskattadt uAi6orr, ,om vid varje tiliftill?. tT{* aismnga medlemmar till otvungen

samvaro. Kväiiens kasör var nytilltrfie liommundirektoren i simrishamns kommun, Diana

olsson. Diana berättade om sig sjiilv och sin karr,riir. Men ävea om aktuella ftågor i korr.munen

samt kommunens vision'

osterlen LTtser, freciagen den 30. ofuober cteh iörriagen eil-cn 3i ofuober'

Byalagets bidrag tiit österleo Lyser rr* t uAitiorr**t tigt att vi tiinde eldkasar och mmschaller på

no1ra prrarmen i Kiviks hamo sarnt marschailer itings Tittrrtv?gen, deJta rmder båda dagama.

Bålet, som inte tiindes på Kristi gimmeigras Afton på grund äv befarade figelbon' tå*rdes nu i
rräli;i pa A"augttuallen, detta til1 mångas uppskattning-

Eftersom vädret var flnt var det maoga'somiåg "" kvallspromenad, under båda kvällama' Det

var både lokaibefolkning, hotellgäste. otf, fr"tfillsboende' Alia som kom tili såvåil bålet som

hamnpiren var mycket ifuau u9U-t'"tttu**u ftir vår aktivitet'

Ueder a-ktivitetcn är;å agti<i, dea s+crala §aslYars* av hög h;ailte1

Hastforeläsruing, tisdagen den l0 novetnber'
Det arkeologirfu t**u? fortsatte *"a * fo,*1äsning av arkeologerna Tommy Andersson och

Andreas Toreid. De beränade om sina fy",i; ,am;*d med undäsökningarna av hällbilderna i
Kiviksgraven. Arrangemanget besöktes av 2}-lHrletpersonff och var ett samarrangemang med

Musesr* & -A.rkrv På tsJvik'

simrishamns ach Lions Ctabs Lueia på Ki,,tiks Torg, lord*gen de1]2' decernber'

så dags ftr simrisharnns oc.h Lions Öhb; io"iu aä sprida sitt budskap och sin värme till
kiviksborna.DetvarettvaiifylittorgsommötteLuciamedfo§e.
Tack till simrishÅs o"t rion* ciubs Lucia med ttimor for att ni stiillde upp i detta

utomhusarrangemang. Fackeltåget U"JJu' några stolta gubbar och damer ur styrelsen'

Det uppfanad"* i#äJro.o*-h"lt f"i;;;-;;iu.lrior griiraa korv genom Piratenskolans klass 5

samt att det bjöds nu äou* som hade sponsrals av Kiviks Musteri.

ffiByalaget på Kivik tu:i* for det starka stöd som våra medlemmar r.risat oss ulder

året och for den myoket gofu uppsluming som vigenomgåede mött'id våra a*angemsÅg' Vi

ser fram emot att åtitu gyaugås medlemmar under 2016'

Byalaget på Kivik arbetarfor ett trivsamt achvrilkomnande Kivikmed omland'

Kivik i mars 2*'1.6
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