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Nytt nyhetsblad!  

Vi har i styrelsen beslutat att informera om 

vilka ärenden vi har behandlat, vilka kom-

mande aktiviteter som är på gång – kort sagt 

allt vad som händer i Byalagets regi – och även 

en del annat intressant. Detta är ett 

komplement till Byalagets hemsida, där du kan 

hitta aktuella nyheter, adresser m.m. 

www.byalagetpakivik.se 

Vi sätter även upp aktualiteter på vår anslags-

tavla på ICA Piraten och några andra platser i 

byn. Söker du styrelseprotokoll från 2017 så 

finns de hos sekreterare Göran Ejlertsson! 

 

Årsmötet i mars 2017 
På ett välbesökt möte på Äppelgården av-

handlades stadgeenliga punkter: val, an-

svarsfrihet och övriga frågor. Se hemsidan! 

Efter förhandlingarna informerade 

Simrishamns kommunpolis Birthe Parkhagen 

kring Polisens verksamhet. 

 
Styrelsen under 2017 har konstituerats sig 

enligt nedan: 

 

Ordförande: 

Jan Nilsson 

Vice ordförande: 

Mats Olsson 

Kassör: 

Lars-Gösta Nilsson 

Sekreterare: 

Göran Ejlertsson 

Vice sekreterare: 

Eva Olsson 

Ledamöter: 

Helen Ljungberg Ask 

Anita Johnsson 

Harriet Gestrelius 

Adjungerande: 

Britta Andersson 

Tommy Gustafsson 

 

                                                   

 
 

Renoverad hamn 
Under vintern har båda pirarmarna förstärks, 

både över och under vattenytan. Likaså har 

badplattan fått en ny beläggning till glädje för 

både vinter-och sommarbadande! 

 
 

Byastädning 
En solig, men sval aprilsöndag, samlades ett 

30-tal kivlingar nere i hamnen för att städa byn 

inför stundande påskinvasion. Efter arbets-

insatsen njöt vi av rögad lax hos Buhres på 

Kivik! 

 
 

Namnbyte? 
På årsmötet kom ett medlemsförslag på att 

byta namn från Byalaget till Lejeföreningen. 

Frågan har diskuterats tidigare, men styrelsen 

finner att namnet Byalaget är väl inarbetat och 

välkänt för folket i byn. Styrelsen beslöt att 

avslå förslaget. 

 

Förvuxna träd vid Bredarörsvägen? 
Lindarna vid Piratenskolan har i omgångar 

ansats, men de är nu så höga att medlemmar 

anser att de bör sågas ner och nya träd 

återplanteras. Personal på Piratenskolan delar 

den uppfattningen. Styrelsen har lämnat en 

skrivelse till kommunen i ärendet. 

 

 

 

 

Nästa Programblad för sommar och 

höst utkommer i början på juni 2017. 
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Trafiksäkerhet 
Hastigheten på 9an är, trots sänkt hastighet, 

väldigt hög. Styrelsen har för något år sedan 

träffat Trafikverket och diskuterat frågan och 

då lämnat flera förslag på hastighetssänkande 

åtgärder. Inga av dessa har effektuerats. 

Styrelsen ska åter kontakta både kommunens 

trafikansvarige och Trafikverket. En boende 

vid Bokekullsvägen har påpekat att det saknas 

trottoar vid Hanöbris parkering. Många 

människor går där på väg till skola och sociala 

inrättningar i byn. Styrelsen kommer att 

kontakta kommunen i frågan. Trafikverket har 

förslag på att anlägga en gång-och cykelled 

mellan Kivik och Ravlunda. Planen finns 

utställd på Stadshuset på Stortorget, 

Simrishamn. www.trafikverket.se/kivik-

ravlunda 

 

Torginstallation 
Ett förslag har lämnats på att ersätta julgranen 

med någon form av permanent installation, 

som skulle bekläs under julen. Styrelsen 

undersöker vilka möjligheter som finns kring 

alternativa permanenta möjligheter. 

  

Räddningsvärnet på Kivik 
Byalaget har under många år bidragit med  

1 000 kronor till den ideellt verkande verk-

samheten, som tryggar befolkningen både till 

lands och till sjöss. Styrelsen beslöt att även i 

år bidra med samma summa. 

 

Vårbål igen! 
Traditionsenligt firar vi vårens ankomst på 

Hamnplan den 24 maj. Nytt för i år är att 

Simrishamns Musikkår kommer att marschera 

från Torget till bålet klockan 19.30 med ett 

följe av kivlingar med facklor. Därefter 

kommer de att ha en kortare konsert.  

Årets vårtalare är Tommy Gustafsson och 

Kivikskören kommer att framföra sina vackra 

vårsånger från lastbilsflaket. 

 

Byavandringar 
Som vanligt kommer Tommy Gustafsson att 

lära oss mera om människorna och husen på 

Kivik. Vandringarna startar på Torget.  

Första turen är den 5 juli och täcker upp norra 

delen av byn. Den andra är den 26 juli och går 

på södra delen. 

 

Grillning på Solevi 
Söndagen den 11 juni, klockan 16.00 möts vi 

ute vid den natursköna idrottsplatsen och 

grillar våra egna favoriter under gemytliga 

former. En intressant föreläsning med koppling 

till bygden utlovas! 

 

Hjälpande händer   
Byalaget har under många år haft god hjälp av 

personer utanför styrelsen. Det kan gälla 

exempelvid städningen eller andra aktiviteter.  

Johan Holmgren, en van organisatör, är 

spindeln i nätet i denna verksamhet. Ring  

Johan (070-592 72 13) om du har en hand 

över! 

 

Planprogram för hamnen och 

bostadsförsörjningsplan. 
Kommunen är nu klar med en 

reviderad översikt- och bostads-

försörjningsplan. Byalaget och privatpersoner 

har under utarbetandet av planen aktivt 

påverkat den slutgiltiga utformningen.  

Planen ställs ut på Kommunledningskontoret. 

Eventuella synpunkter ska lämnas skriftligen 

till kommunen senast 2017-05-31. 

 

Reningsverket 
I våras lämnade Simrishamns kommun in 

tillståndsansökan till länsstyrelsen för att få 

utöka kapaciteten i reningsverket i Kivik.  

När de nödvändiga tillstånden är klara påbörjas 

projekteringen av det framtida reningsverket.  

Kommunen räknar med att reningsverket står 

färdig 2019/2020. 

 

Fiber – igen! 
IP-Only, som erbjöd fastighetsägare fiber på 

och omkring byn för ett par år sedan, kommer 

att ha en förnyad kampanj under maj månad. 

 

              Redaktör: Jan Nilsson 

              Foto: Lars-Gösta Nilsson 
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