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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 2016. 

 
Förtroendevalda.  

Styrelsen har haft följande sammansättning under det gångna verksamhetsåret, 2016: 

Alf-Göran Andersson, ordförande 

Mats Olsson, vice ordförande 

Johan Holmgren, sekreterare 

Anitha Lindqvist, kassör 

Göran Ejlertsson, ledamot 

Anita Johnsson, ledamot 

Eva Olsson, ledamot 

Lars-Gösta Nilsson, ledamot 

Jan Nilsson, ledamot. 

 

Följande har varit adjungerade till styrelsen under 2016: 

Tommy Gustafsson 

Britta Andersson 

 

Byalagets revisorer har varit Gunilla Lundberg, Peter Stenkula med Inga Christensson som 

ersättare. 

 

Valberedningen har bestått av Mats Uppvik, ordförande, Sven Bruzelius och Gunilla Nilsson. 

 

Samordningen av Hjälpande Händer har skett genom Sven Gedda, samordningsansvarig, och 

Sven Bruzelius. 

 

Medlemstal.  

Medlemsantalet per 2016-12-31 var 432 hushåll, vilket är ökning med 15 i förhållande till 2014. 

 

Styrelsearbete mm.  

Styrelsen har under verksamhetsåret haft tio protokollförda sammanträden utöver årsmötet samt 

ett antal arbetsmöten.   

 

Under året har ett arbetsutskott inrättats inom styrelsen. Arbetsutskottet har bestått av 

ordföranden Alf-Göran Andersson och vice ordförande Mats Olsson - förstärkt i allmänna frågor 

och aktivitetsfrågor med sekreteraren Johan Holmgren och i ekonomiska frågor med kassören 

Anitha Lindqvist. Arbetsutskottet har ett begränsat mandat och aktiveras på uppdrag av 

styrelsen. 

 

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

Kiviks Båtklubb, Museum & Arkiv på Kivik, Kulturföreningen Bernadotte och Kiviks Turism. 

 



Dessutom har vi löpande kontakter med Simrishamns kommun, främst med 

kommunledningskontoret och samhällsbyggnadsförvaltningen, social- och kultur och 

fritidsförvaltningen samt med Kiviks församling. 

 

Utvecklingen av moderna arbetsformer utifrån de nya stadgarna har fortsatt under året. Målet har 

varit att delegera ansvaret för aktiviteter och andra åtgärder så att styrelsens samtliga ledamöter 

känner full delaktighet. Sålunda har styrelsen arbetat operativt genom tre arbetsgrupper. 

Ansvaret för aktiviteterna har, från planering till genomförande, varit fördelade på dessa 

arbetsgrupper. 

 

Hjälpande Händer har vidareutvecklats under året. De medlemmar som ingått i denna resurs har 

varit ett värdefullt stöd i vårt arbete. Ett prioriterat mål är att engagera ytterligare medlemmar i 

vårt arbete, men även i andra sammanhang. 

 

Äppelgården är en väl använd lokal för sammanträden och andra möten. Den används av ett 

antal föreningar med verksamhet på orten. Projektor för dator och filmduk finns nu på 

Äppelgården.  

 

Inom Simrishamns kommun pågår sedan 2013 en diskussion kring hur kommunens framtida 

dialog med medborgare och byalag skall utformas. Byalaget har varit representerat vid två möten 

i ärendet med Simrishamns kommunledning. 

 

Ekonomi 

Intäkterna var 54.850 kr och kostnaderna 48.452 kr. Det innebär att det blev ett överskott på 

6.398 kr. 

Medlemsavgifterna var 45.450 kr vilket innebär 454 st medlemmar. 

Skulder 10.000 kr avser julgranen. 

Den detaljerade ekonomiska redovisningen återfinns i Bokslut för 2016, som kommer att vara 

tillgänglig vid årsmötet tillsammans med revisorernas berättelse. 

  

Årets sponsring  

Byalaget på Kivik har under 2016, precis som under tidigare år, gynnats av såväl enskilda som 

företag, för att kunna genomföra våra planerade aktiviteter. Stort tack för detta! 

Sponsorbidrag har lämnats till Räddningsvärnet med 1.000 kr 

 

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 2016 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 med 

en stor del av kostnaden för 2016 års julgran på Kiviks Torg. Stort tack även för detta! 

 

Året som gått  -  ett axplock. 

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.  

Den katalog av angelägna och nödvändiga åtgärder som Byalaget hade som grund för dialogen 

med Simrishamns kommuns samhällsbyggnadsförvaltning under 2016 bestod bland annat av 

följade krav:. 

#   fräscha upp industriområdet väster om väg 9 

#   beskärning av träden vid Piratenskolan/Bredarörsvägen 

#   ny anslagstavla på norra delen av hamnområdet 

#   extra tömning av sopkärl under sommaren vid lekplatsen, hamnplan samt vid återvinningen 



#   åtgärder på piren, som sakta vittrar sönder 

#   sop- och avfallstunnor till parkeringsplatsen söder om hamnen 

#   uppröjning av de nerskräpade ytorna i anslutning till hamnplan 

#   åtgärder med anledning av skötselplanen för hela Agdelund 

#   fler hundbajs lådor 

#   samt ytterligare ett antal påpekanden 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen beslöt 2015-09-23 att godkänna ”Program till detaljplan för 

Mellby 3:121 m fl Kiviks hamn, Simrishamns kommun, Skåne län” för samråd från 2015-11-27 

till 2016-01-29.  

På Byalagets initiativ genomförde samhällsbyggnadsförvaltningen ett offentligt, mycket 

välbesökt, samråd på Äppelgården 2016-01-21. 

Styrelsen behandlade planprogrammet och lämnade ett omfattande yttrande till 

samhällsbyggnadsförvaltningen. I arbetet med att ta fram Byalagets yttrande medverkade Hans 

Danielsson, Carl-Otto Dahlberg, Jörgen Cederfelt och Anja Andersson. 

Byalaget på Kivik ställde sig även bakom de vid samrådsmötet framförda synpunkterna, som 

finns redovisade i de minnesanteckningar som samhällsbyggnadsförvaltningen förde vid mötet. 

Ytterligare två utställningsomgångar genomfördes, en under sommaren 2016 och en i anslutning 

till årsskiftet 2016/2017.Byalaget vidhöll sina tidigare ställningstaganden. 

 

För tredje året i rad satte Simrishamns kommun upp en lokal turistbyrå på Kivik. Detta blev 

mycket uppskattat av såväl besökande som ortsbor. Grundbemanningen av Kiviks Turistbyrå 

sköttes av kommunen. Byalaget åtog sig att svara för bemanningen under några dagar kring 

månadsskiftet juli/augusti. 

Vi fick således möjlighet att på ett personligt sätt förmedla tips om de sevärdheter och besöksmål 

som vi kiviksbor ser som intressanta och värdefulla i varumärket Kivik. 

Många av Byalagets medlemmar ställde upp i bemanningen av turistbyrån. Vi ser fram emot en 

fortsättning, även om det just nu ser mörkt ut. Inga medel är avsatta för 2017 i kommunens 

budget. Byalaget konfronterade kommunalrådet med de problem/åtgärder som bör åtgärdas. 

 

Byalaget har vid ett flertal tillfällen informerat kommunledningen om åtgärder som borde 

åtgätdas på Kivik. Detta resulterade i att kommunalrådet, tillsammans med tjänstepersoner från 

samhällsbyggnadsförvaltningen, besökte Kivik vid två tillfällen under 2016, på inbjudan från 

Byalaget. Vi konfronterade kommunalrådet med de problem vi upplever och gav tips om 

lämpliga lösningar. Vi uppskattar att kommunalrådet tog sig tid att få våra krav belysta på plats. 

 

Hur mår Hanöbukten?  

Den dramatiska marinbiologiska situationen i Hanöbukten är en ständigt aktuell fråga. Den 

bevakas aktivt av Byalaget på Kivik bland annat genom fortlöpande kontakter med Marint 

Centrum i Simrishamn. Och andra aktörer inom miljöområdet.  

 

2016 års aktiviteter. 

Byalagets årsmöte, onsdagen den 9 mars.  

I anslutning till årsmötet gavs information om det nya boendet för ensamkommande 

flyktingungdomar på Kivik. Informationen gavs av ansvariga representanter från kommunens 

socialförvaltning. 

Efter årsmötesförhandlingarna informerade representanter för den nya ägarfamiljen Lagnell om 

sina planer för Buhres Fisk. 

Aldrig har det varit fler deltagare på ett årsmöte med Byalaget på Kivik. 

 

Byastädning av Kivik med omnejd, söndagen den 20. mars. 

Traditionellt städar Byalaget av Kivik inför påsken och dess konstrunda. Vi vill ju kunna visa 

Kivik från dess allra bästa sida. Det städades kustnära från reningsverket och upp mot Vitemölla. 

Även miljön i anslutning till torget fick sig ett ansiktslyft. En uppfräschning av GC-vägen från 



Stärkan och fram till Marknadsplatsen, utmed riksväg 9 var även den nödvändig.. Vi möts 

dessvärre årligen av en omfattande och obegriplig nedskräpning av vår närmiljö. Det är 

bedrövligt att år efter år behöva plocka upp dessa hundbajspåsar. Detta är inget bra signum för 

varumärket Kivik. Skärpning! Efter väl genomförd vårstädning, bjöd Kiviks Hamnkrog in hela 

städ teamet på en måltid. Stort tack för generositeten. I aktiviteten deltog 30-talet medlemmar ur 

Byalaget på Kivik. 

 

Kristi Himmelsfärds Afton med vårbål vid hamnen, onsdagen den 4. maj.  

Denna traditionella afton med dess firande blev även i år något speciell.  

Att vi på Kivik firar vårens ankomst denna afton har en mycket lång tradition, som vi gärna 

håller fast vid än idag. 

Talet till våren hölls av regissören Richard Hobert. Det blev ett trevligt och initierat vårtal, med 

idel hyllningar till Kivik 

Kivikskören förgyllde denna afton med sin traditionella och stämningsfulla skönsång. Drygt 250 

personer kom till hamnområdet på Kivik denna kväll. 

 

Gör Din röst hörd, lördagen den 28 maj. 

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Carl-Göran Svensson och samhällsbyggnadsnämndens 

andre vice ordförande Christer Akej mötte denna dag kiviksborna i samtal om framtiden på 

Kivik och området omkring byn. Även andra kommunala frågor kom naturligtvis upp under 

samtalen. Kiviksborna lyfte många angelägna frågor. Återstår att se vilka som förverkligas. Det 

var två mycket nöjda politiker som lämnade Kivik. De uttryckte sin uppskattning över det 

initiativ som tagits av Byalaget på Kivik. Arrangemanget ägde rum på ICA Piraten; stort tack till 

Ola Jönsson. 

 

Grillning på Solevi, söndagen den 12 juni. 

Gott och väl 20 personer kom till Solevi där KAIFs ordförande Jens Bladh berättade om 

idrottsplatsen och idrottsföreningens historia. Efter detta kom så belöningen - grillningen. 

 

Sommarens första Byavandringen på Kivik, onsdagen den 6 juli. 

Byns egen historiker, den störste kännaren av kiviksborna och deras hus, författaren mm Tommy 

Gustafsson tog oss med på byavandringen. Tommy berättade medryckande och med stor 

faktakunskap och humor om Kiviks norra delar. 70-talet intresserade kivlingar och sommargäster 

deltog i vandringen. I anslutning till byavandringen bjöd Sparbanken Syd på kvällsfika. 

 

Byalagets och Båtklubbens 50 års jubileum, lördagen den 9. juli.  

Årets fest firades på Hamnplan med tält framför båtklubben med fantastiskt väder, härlig 

stämning, spel & dans till Catch orkester. Ca 100 personer deltog i det gemensamma firandet. 

 

Sommarens andra Byavandring på Kivik, onsdagen den 27 juli. 

80-talet deltagare deltog i byavandringen längs gatorna i Kiviks södra delar. Det blev åter en 

trevlig och intressant vandring under ciceronen Tommy Gustafssons kunniga ledning. Tommy 

bjöd sedvanligt på ett antal trevliga hel- och halvsanningar om folket på byn, när det begav sig. 

Sparbanken Syd bjöd även på kvällsfika i anslutning till denna byavandring. Stort tack. 

 

Kivik Swings, fredagen den 5. August. 

För tredje året i rad genomfördes denna populära musikkväll med svängig och glad musik som 

Pipps Blue Six bjöd på, med en av våra styrelseledamöter i orkestern kunde det inte bli bättre. 

Musikkvällen är ett samarrangemang tillsammans med Kiviks Båtklubb och äger rum i 

Båtklubbens trädgård. 

Det var en så gott som fullsatt trädgård. Egen medhavd mat och dryck samt tänd grill för dom 

som önskade grilla. Givetvis hade vi auktion, den här kvällen under ledning av Staffan Nilsson. 

Det som auktionerades ut var saker skänkta av företag och medlemmar. Intäkterna från 



auktionen finansierade orkestern mm och det blev till och med ett överskott att användas till 

kommande musikkvällar. 

Promenad till Södra Mellby Mölla, söndagen den 28 augusti. 

En vacker augustisöndag samlades en grupp förväntansfulla och nyfikna kivlingar vid Södra 

Mellby Mölla. Nils-Ove Nilsson berättade om och förevisade möllan. Med en fantastisk utsikt 

över Kivik och Hanöbukten avnjöts medhavd kaffekorg. 

 

Kulturfilm på Kiviks Bio, fredagen den 2. september. 

Årets kulturfilm var den klassiska komedifilmen Kalle på Spången, med Edvard Persson i 

huvudrollen. Salongen var gott och väl halvfylld denna kväll. Saxofonisten och Edvard Persson-

kännaren Kjell Lennartsson intonerade filmen. Filmvisningen var ett samarrangemang med 

Kulturföreningen Bernadotte på Kivik. 

 

Ärtsoppa med punsch och därtill kåseri, torsdagen den 6 oktober.  
I mörk och kylig höstkväll bjuds det såsom sig bör till ärtsoppa med varm punsch. Det är en mycket 

uppskattad tradition, som vid varje tillfälle samlar åtskilliga medlemmar till otvungen samvaro. Kvällens 

kåsör var världsmästaren i nyskrivna snapsvisor, Caj Gustafsson. Det blev en snapsodyssé där Caj 

beskrev snapsvisans bakgrund, anatomi och utövare. 

 

Gör Din röst hörd, lördagen den 22. oktober. 

Under årets omgång två av Gör Din röst hörd fanns socialnämndensordförande Pia Ingvarsson 

och nämndens andre vice ordförande Maria Linde-Strömberg på plats. Många samtal utspann sig 

mellan kiviksborna och politikerna. Alla möjliga kommunala frågor dryftades. Såväl Pia som 

Maria tyckte att detta var ett utmärkt sätt att träffa allmänheten på. 

 

Österlen Lyser, fredagen den 4. november och lördagen den 5.november.  

Byalagets bidrag till Österlen Lyser var marschaller vid hamnens inre kant, då norra hamnpiren 

fortfarande var renoverings objekt. Regnet öste ner, men tappra byalagsmedlemmar trotsade 

detta och såg till att marschallerna tändes såsom planerat. 

 

Simrishamns och Lions Clubs Lucia på Kiviks Torg, söndagen den 11. december.  

Så var det dags för Simrishamns och Lions Clubs Lucia att sprida sitt budskap och sin värme till 

kiviksborna. Det var ett helt nytt koncept som vi fick uppleva på torget. Luciatåget bestod av 

elever från Nova Academys estetiska program. Det var ett välfyllt torg som mötte Lucia med 

följe. Fackeltåget bestod av några stolta gubbar och damer ur styrelsen. 

Det uppfattades inte heller som helt fel att det erbjöds grillad korv genom Piratenskolans klass 5. 

 

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. Vi 

ser fram emot att möta Byalagets medlemmar under 2017. 

 

Byalaget på Kivik arbetar för ett trivsamt och välkomnande Kivik med omland. 

  

Kivik i mars 2017 

 
 

Alf-Göran Andersson  Mats Olsson                Johan Holmgren 

 

 

Göran Ejlertsson  Lars-Gösta Nilsson               Anitha Lindqvist 

 

 

Anita Johnsson  Jan Nilsson                Eva Olsson 
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