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Stipendier till Kiviks scoutkårs minne 

Kiviks scoutkår har lagts ner. Inte minst genom 

försäljning av scoutgården fanns ett betydande 

kapital hos scouterna. Av dessa medel har två 

miljoner avsatts till att främja barn- och 

ungdomsverksamhet i Kivik med omnejd. Det sker 

genom att scouterna genom ett gåvobrev lämnar 

över pengarna till Byalaget på Kivik. Byalaget ska 

förvalta medlen och varje år dela ut stipendier till 

stöd för verksamhet som syftar till att stärka och 

utveckla ideell ungdomsverksamhet. Därigenom 

tar Byalaget på sig en ansvarsfull men också 

stimulerande uppgift, vilken sträcker sig minst 20 

år framåt i tiden. Sista ansökningsdag för årets 

ansökningar är 13 maj. Se närmare information på 

Byalagets hemsida www.byalagetpakivik.se. 

Publicera dig på hemsidan 

Med start nu i vinter har Byalaget börjat ta emot 

bilder för publicering på hemsidan. Kanske är du 

ute och plåtar och tar någon bild från Kivik eller 

dess omgivningar. Om du vill dela bilden med 

andra kivlingar (inklusive övriga världen), skicka 

den till info@byalagetpakivik.se. Bifoga 

information om när och var bilden är tagen samt 

fotografens namn. Kanske dyker bilden upp på 

hemsidan. 

Medlemsavgiften … 

… har nu många betalat för 2018. Är du inte en av 

dem, sätt gärna in medlemsavgiften, 100 kr per 

hushåll, till bankgiro 5147-2884 så snart som 

möjligt. Ange ditt namn. Har du e-postadress men 

ännu inte meddelat den till Byalaget, skriv även in 

den vid betalningen – eller skicka den till 

info@byalagetpakivik.se. 

Hänt på bygden 

Simrishamns kommun har under hösten och 

vintern gjort en hel del arbeten i byn. Bland annat 

har vi kunnat se ny boulebana, utegym, gångväg 

längs hamnen, omfattande röjningsarbeten på 

Agdelund mm. En del återställningsarbeten 

återstår, bland annat trädplantering längs 

gångstigen vid hamnen och återställande av 

motionsslingan längst upp på Agdelund. Ännu är 

det lite för blött att göra snyggt inne i skogen. 

Under försommaren ska allt återställningsarbete 

vara klart enligt kommunens representant Pia 

Petersson. 

Byalagets styrelse 

Efter årsmötet har styrelsen konstituerat sig. Det 

kommande året kommer styrelsen att se ut på 

följande sätt. 

Ordförande: Jan Nilsson 

Vice ordförande: Mats Olsson 

Kassör: Lars-Gösta Nilsson 

Sekreterare: Göran Ejlertsson 

Harriet Gestrelius (medlemsansvarig) 

Håkan Hjelm 

Monica Isell 

Helen Ljungberg Ask 

Bibbi Nilsson 

 
Byastädningen 

Söndagen den 15 april hade vintern gått över i vår. 

Då samlades nästan 30 medlemmar för att delta i 

byastädningen. Vi delade upp oss i grupper, försågs 

med griptänger och skräppåsar och spred oss över 

byn. Ett rent Kivik och ett glatt gäng med god social 

samvaro blev resultatet av förmiddagen. 

Städningen avslutades med pizza på hamnkrogen, 

som ägarna generöst bestod oss med. Sådana 

kivlingar, sådana företagare! 
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Årsmötet 

Ett sextiotal medlemmar samlades på Äppelgården 

i mars och valde både ny styrelse och gav den 

gamla styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. 

Efter förhandlingarna tog gästgiveriägaren och 

Brösarpsinnovatören Anders Cedergren över och 

berättade medryckande om sitt liv från polis till 

hans nuvarande uppdrag – att utveckla 

verksamheten i och omkring Brösarps Gästis. 

Under tiden fikades det på goda fastlagsbullar. 

  

Trygghetsvandring 

En kulen kväll i januari vandrade en tapper skara 

kivlingar, tillsammans med tjänstemän från 

kommunen, Polisen och politiker, runt i byn och 

undersökte platser, som kan uppfattas som mörka 

och otrygga. Kommunen har under de senaste åren 

ersatt befintlig belysning med mer effektiva och 

energibesparande armatur, som även har minskad 

ljusintensitet under sennatten. De lovade att 

komplettera på platser som uppfattas som väldigt 

mörka. De uppmanade även fastighetsägare vid 

sträddena, att själva installera rörelsestyrda 

lampor, då kommunen inte har planer på att 

placera lampor där. En återkommande uppmaning 

var att hålla häckar nedklippta och träd ansade. 

Protokoll, både från Kommunen och Trafikverket, 

finns på Byalagets hemsida! 

Grannsamverkan 

Tyvärr blev mötet om grannsamverkan inställt på 

grund av sjukdom, men Byalaget återkommer med 

samma program i höst!        

Vårens program 

9 maj hälsar vi traditionsenligt våren välkommen  

16 juni delar vi för första gången ut Kiviks 

Scoutkårs stipendium. Samtidigt bjuder 

Simrishamns Musikkår på musikaliska pärlor! Allt 

detta sker vid vårt nya utegym i Hamnen! 

4 juli och 25 juli leder Tommy Gustavsson sina 

intressanta byavandringar 

27 juli kommer åter härlig jazzmusik att höras från 

baksidan på Kiviks båtklubb 

Detaljerat program finns på Byalagets hemsida! 

 

Hjälpande händer 

Byalaget har till sin hjälp ett antal hjälpande 

händer, som kan rycka in, när vi har större 

arrangemang. Samordnare för detta viktiga arbete 

är Johan Holmgren. Har du möjlighet, kan du 

kontakta honom, så blir du kallad när det behövs 

extra händer, t.ex. vid städning och Kivik Lyser!  

Förbifart Kivik 

Det har under många år diskuterats hur en 

förbifart vid Kivik skulle utformas. Därför beslutade 

kommunen 2011 att avsätta mark för en förbifart, 

som skulle starta vid Fruktpackeriet och komma ut 

vid Byråladan. Förutsättningarna har ändrats, 

därför behöver detaljplanen göras om. Syftet är att 

ändra vändplatsen, ta bort korridoren för förbifart 

och skapa nya verksamhetstomter vid Nordins väg. 

Planen finns på www.simrishamn.se under 

Bygga&bo/planer/utställda planer. Synpunkter 

lämnas till kommunen senast 2018-05-11.  

Samverkan för Hanöbukten 

Organisationer på och omkring Kivik, även 

Byalaget, träffades på Kiviks Bio i januari, under 

ledning av Kiviks Museum, och informerades om 

aktuell forskning och kommande projekt för att 

bättra havsmiljön i Hanöbukten.  

Sparbankstiftelsen 1826 har beviljat 786 000 kr för 

att utgöra en projektplattform under 2018-2019. 

Sandra Persson, WMU, kommer att 

projektanställas under perioden för att bilda en 

samverkansplattform mellan företag, myndigheter, 

ideella föreningar och privatpersoner. Projektet 

syftar bland annat till att lokalt översätta en 

samverkansmodell från ett liknande 

havsreningsprojekt i Canada. Byabladet 

återkommer med information!  
Foto: L-G Nilsson 
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