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Förändring i styrelsen
Monica Isell, som valdes in i styrelsen vid senaste årsmötet, har fått förändrade arbetsförhållanden, varför
hon avsagt sig sin post i styrelsen. För att kompensera
för det har styrelsen beslutat att under återstoden av
verksamhetsåret adjungera Gunilla Svensson till styrelsen. Välkommen Gunilla!
Vårbålet
En fantastiskt skön majkväll samlades ett drygt hundratal kivlingar för
att fira vårens ankomst på Hamnplan i Kivik. Brasan tändes, efter
noggrann kontroll att det inte
fanns fågelbon eller gömda djur
där. Kiviks Frivilliga Brandvärn
säkerställde att inga oönskade eldar skulle uppstå. Vår nye komminister May Heldal höll ett fint vårtal och — nytt för i år — framförde
en vacker vårsång, årstiden och
Österlen till ära! Traditionsenligt
framförde sedan SPF Kiviks-kören
alla de välkända sånger, som vi alla
uppskattar så mycket! En vacker
och stämningsfull högtid!

Har du ännu inte betalat medlemsavgiften?
I så fall är det lämpligt att göra det nu. Tillsammans
kan vi göra mycket för Kivik, som berör både fast boende och sommargäster. Sätt in avgiften, 100 kr per
hushåll, på Byalagets bankgiro, 5147-2884. Ange ditt
namn och om möjligt e-post. Välkommen i gänget!

GDPR
Många har nog i sina e-postlådor fått talrika påminnelser om GDPR, den
EU-gemensamma dataskyddsförordningen som trädde i kraft den 25 maj i
år. GDPR påverkar också en förening som Byalaget på Kivik, eftersom vi
har en medlemsförteckning. Styrelsen har antagit en policy, vilken kan läsas på hemsidan, http://byalagetpakivik.se/ny-datalag/.
Kommunens arbete avslutat
Som vi skrev om i förra Byabladet, har Simrishamns kommun
genomfört en hel del arbeten i
hamnområdet och på Agdelund.
En del återställningsarbeten
återstod då på Agdelund, och
träd skulle planteras i hamnområdet. Nu är även det arbetet
genomfört.
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Hemvändardagen den 15.9
Precis som för tre år sedan kommer i år en hemvändardag
att arrangeras. Det blir den 15 september, mellan valdag
och Äppelmarknad. Byalaget kommer att vara representerat. Programmet kommer inom kort och kommer att finnas både på digitala medier och på inrättningar i byn. Vi
hoppas att dagen blir lika välbesökt som förra gången, då
det var många aktiviteter i byn, näringsställena hade kulinariska erbjudanden, affärerna specialerbjudanden, ja
hela Kivik sprudlade! Sprid och informera nära och kära!
Sankt Olofs
Scoutkår fick
20 000 kr för
att ideellt
bygga ett rejält
vindskydd.
Kiviks AIF Flickfotboll 6-12 år fick
20 000 kr för att
åka på ett fotbollsläger och vidareutbilda ledarna.

Kiviks Simklubb
fick 40 000 kr för
att åka på läger
och vidareutbilda
ledare.

Kiviks Scoutkårs Minne
Som vi berättade i förra numret av Byabladet har Byalaget fått en gåva på cirka två miljoner kronor från
Kiviks nedlagda scoutkår. Enligt gåvobrevet ska pengarna användas till årliga stipendier till organisationer
eller privatpersoner, som arbetar ideellt i sann scoutanda. Byalaget har hanterat det så att styrelsen har
tillsatt en arbetsgrupp. Den bedömde årets inkomna
ansökningar utifrån gåvobrevets intentioner och föreslog därefter stipendiater för styrelsen. Styrelsen beslutade enhälligt enligt kommitténs förslag.
Stipendiehögtiden 16 juni
På gräsplanen framför Buhres var en liten scen med
svenska flaggor uppmonterad, 25 stolar stod snyggt
vid sidan av scenen. Nu skulle det, för första gången i
byns historia, delas ut stipendier från Kiviks Scoutkårs
minne! Simrishamns Musikkår inledde med att spela
både populärmelodier och marscher. Sedan äntrade
Håkan Hjelm, Kiviks Scoutkårs siste ordförande, scenen och gav en kort scouthistorik. Så var det dags att
dela ut årets stipendier, se bilderna här bredvid. Ledarna och ungdomarna berättade vad pengarna ska
användas till. Under välklingande fanfarer tog grupperna mot sin checkar och blomster och ingen kunde
undgå att se den glädje, som ungdomarna visade!
Efter högtiden var det dags för ett gäng sportiga damer och herrar, under Kristina Rosenkvists informativa ledning, att förevisa hur man kan hålla sin kropp i
trim vid den nya motionsanläggningen. Här kan både
gammal och ung ge kroppen en genomkörare efter
en skön promenad eller löptur!

Sommarens och höstens program — se alltid mer detaljer och tider på Byalagets hemsida eller på uppsatta affischer.
Onsdag 4 juli kl. 18.30. Byavandring i södra Kivik under ledning av Tommy Gustafsson.
Onsdag 25 juli kl. 18.30. Byavandring i de norra delarna med samma ciceron.
Fredag 27 juli kl. 17.00. Kivik swings i samarrangemang med båtklubben. För musiken står Pipp´s Blue Six.
Söndag 2 september. Grillning på Solevi. Tal av Björn Ranelid.
Onsdag 19 september. Kulturfilm på Kiviks bio i samverkan med Kulturföreningen Bernadotte.
I oktober Ärtsoppa med punsch och föredrag på Äppelgården, i december Lucia med följe på torget.
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