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Vår/sommarbål på Södra Hamnplan 
Traditionsenligt firade kivlingarna att våren övergått 
från en vädermässigt varierande vår till sommar. 
Kivikskännaren Tommy Gustafsson lät oss följa med 
på en historisk cykelresa på Kivik – läs den på Byala-
gets hemsida, http://byalagetpakivik.se/vartalet. 
 
SPF Kivikskören framförde stämningsfullt välkända 
vårsånger och Piratenskolan sålde goa korvar! Det 
eldades i kasar i stället för bål för att rädda djurli-
vet. Stämningen var som vanligt på topp!  

Förbättringar på Byn 
Representanter från styrelsen har träffat ansvariga på 
Gata–Park i kommunen. Omedelbara resultat av mö-
tet är att visst underhållsarbete på hamnens gräsplan 
ska utföras före midsommar samt att kommunen 
lämnar två krukor med blommor för Byalaget att dis-
ponera under sommaren. Förhoppningsvis ska även 
skyltbågar och skyltar vid den enkelriktade nerfarten 
till hamnen komma på plats före semestern.  

Plantering av julgran? 
Vid senaste årsmötet kom ett förslag att minska kost-
naden för julgran på torget genom att ersätta den 
med någon fast installation. Styrelsen har jobbat med 
olika alternativ. Nu tycks det som om kommunen 
kommer att plantera en gran på torget, vilken varje 
advent kan omvandlas till julgran genom att fyllas 
med ljus. Vi återkommer i nästa Byablad med mera 
information. 

Medlemsantalet  
är just nu ca 380 hushåll, så 
vi har en bit kvar till fjolårets 
450! Men inte minst turister 
som kommer ner till Kivik nu 
till sommaren, betalar då in 
sin avgift, 100 kr. Prata också 
gärna med din granne och 
värva hen! Byalaget arbetar 
för alla kivlingars bästa! 

e-post: info@byalagetpakivik.se      Hemsida: www.byalagetpakivik.se    Bankgiro: 5147-2884 

Kommunalt bidrag 
Byalaget har fått ett schablon-
bidrag på 5 000 kronor, som 
ska bidra till kostnader för 
blomster, julgran och andra 
förskönande åtgärder. Styrel-
semedlemmar, Harriet och 
Mats på bilden, har tjärat be-
fintliga hamnkrukor samt köpt 
in och planterat vackra blom-
mor där. 

Namngivning av vägar 
Simrishamns kommun har ett projekt kallat ”Vägval”, 
vilket innebär att alla vägar, främst på landsbygden, kom-
mer att få ett namn. Alla, kanske främst äldre, Kiviksbor 
får möjlighet att dela med sig av sin kunskap för att bidra 
till vägnamn som stämmer med historien. Infomöte på 
Kiviks museum den 9.9 kl. 15. Biblioteket i Simrishamn 
har en föreläsning om ortsnamn den 27.9. Dessutom er-
bjuder Österlens Museum i Simrishamn en busstur den 
8.10 med tema ortnamn. 
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Österlen lyser — en protest 
Styrelsen har starkt förundrats över beslutet att Ystad 
ska vara Årets ljusby. Byalaget har tillsammans med 
Kiviks turism skickat en skrivelse till styrelsen för 
”Österlen lyser” ang. valet av Ystad, dvs. en ort utanför 
Österlen, till ljusby. Skrivelsen ifrågasätter beslutet, 
eftersom utmärkelser inom ”Österlen lyser” ska beröra 
Österlen enbart. De egna aktiviteterna i Kivik i novem-
ber ska genomföras under beteckningen ”Kivik lyser”. 
Se hemsidan, http://byalagetpakivik.se/ 

Turistboden i hamnen 
Turistbyrån i Simrishamn avser inte att ha någon be-
manning med sin personal i Kivik det här året. Under 
flera år har man haft det, och Byalaget har komplette-
rat med att bemanna boden vissa dagar. Frågan är om 
Byalaget är berett att ta på sig en utökad bemanning av 
turistboden vid hamnen i samarbete med Kiviks mu-
seum och Kiviks turism.  Beslut är ännu inte taget. 

Byalaget program för resten av året: 
 Byavandringar vid två tillfällen, den 5.7 (norra 

Kivik) resp. 26.7 (södra Kivik). Precis som under 
flera år tidigare leder Tommy Gustafsson vand-
ringarna. Samling vid Sparbanken Syd, som bju-
der på kaffe med tilltugg. 

 Kivik swings den 4.8, ett samarrangemang med 
Kiviks Båtklubb. 

 Besök på Skepparps Vingård den 27.8. 
 Kulturfilm den 1.9. Den enfaldige mördaren visas 

på Kiviks bio i samverkan med Kulturföreningen 
Bernadotte. 

 Ärtsoppa med föredrag den 12.10. Sven Ask pra-
tar om Kiviks musteri. Äppelgården. 

 Informationsmöte ICA den 14.10. Ställ frågor till 
kommunpolis Birthe Parkhagen. 

 Kivik lyser den 3-4.11. 
 Lucia. Exakt dag ännu inte bestämd. 
 
Angående tider och andra detaljer, se anslag som kom-
mer upp i god tid före respektive aktivitet. 

Antalet e-postadresser ökar 
Totalt finns nu ca 350 e-post-
adresser i systemet. Ju fler vi 
får in desto mer underlättas 
all information, vilken då kan 
ske digitalt. Du som har e-
postadress, men ännu inte 
anmält den, var snäll och 
skicka mejl till 
info@byalagetpakivik.se med 
din e-postadress. 

Redaktörer: Göran Ejlertsson och Jan Nilsson 

Foto: Göran Ejlertsson (vårbålet), Gunilla och Lars-

Gösta Nilsson (grillning), Eva Olsson (kruktjärning) 

Många medlemmar ... 

… i Byalaget deltar i de 

olika aktiviteterna. Så här 

såg det ut vid årets vårbål. 

Kultur på Solevi 
Söndagen den 11 juni samlades, i ljuvligt sommarvä-
der, ett sextiotal kivlingar på Sveriges vackraste idrott-
plats för att få lite både lekamlig och historisk förpläg-
nad. 
Museets nestor och ordförande Dafvid Hermansson 
invigde oss i ”kivikasnackets” hemligheter – en spän-
nande berättelse från Kiviks marknad. 
Efter den historiska resan startades grillen och snart 
spred sig förföriska dofter över nejden! 
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