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Åter succé för byavandringarna 

De årligen återkommande byavandringarna, den ena i norra Kivik, den andra 

i södra Kivik, lockar varje sommar många besökare. Tommy Gustafsson har 

varit ciceron under flera år och gör ett berömvärt och uppskattat jobb med 

nya sanningar och skrönor varje år. I år njöt ett 100-tal personer vid varje 

byavandring. Räkna med att vandringarna återkommer även nästa sommar.  

Kivik swings 

Traditionsenligt dukades det upp för jazzspisning och dans på Båtklubbens bakficka en strålande augustidag. Bor-

den fylldes och matkorgarnas goda innehåll avsmakades. Robban stod med auktionsverktyg, klubba och slagpinne.  

Pipp´s Blues Six var i högform och blåste, så det hördes över hela hamnområdet. Inga fötter var stilla. 

Tack till alla lokala företag, som skänkt presentkort m.m. och naturligtvis Robban som med sitt munväder smorde 

alla att bjuda till, ibland, fantasipriser för att på så sätt kunna finansiera arrangemanget! 

Samverkan för Hanöbukten 

Styrelsen har deltagit i ett första möte kring pro-

jektet Samverkan för Hanöbukten. Tanken är att 

genom kontakter med byalag och liknande 

bygga en agenda av förbättringar underifrån och 

verka för att dessa goda exempel sprids till de 

olika samhällena i bukten. Slutmålet är en för-

bättrad vattenkvalitet. Kan människors lokala 

engagemang bidra till åtminstone något vad gäl-

ler vattenkvalitén i bukten, är det bra. Byalaget 

kommer fortsättningsvis att vara representerade 

i projektgruppen. 

Hemvändardagen 

I vårt vackra kapell hälsade Dafvid Hermansson, Kivik Museums 

ordförande, hemvändare och andra kivlingar välkomna till byns 

andra hemvändardag i historien. Därefter tog SPF Kivikskören, 19 

personer (!), över scenen och framförde flerstämmiga och väl-

kända melodier från hela världen. Som vanligt uppskattat! 

Sporthallen slog upp dörrarna klockan tolv. Där hade KAIF, För-

samlingen, SPF Seniorerna, Kiviks Turism, Kiviks Museum, 

Musteriet, Artes Liberalis, Sparbanken Syd, Rotary Kivik och na-

turligtvis Byalaget utställningar både från dåtid och nutid. 

”Österlenarna Knut och Lars”, världens minsta storband, under-

höll publiken med välkända melodier från 40-, 50- och 60-talen.  

Sven-Erik Borglund, byggherre på Kvarteret Tvärpilen, guidade 

runt och informerade om energisnål byggteknik, solceller, vatten-

rening och idén med hela kvarteret.  
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Grillning Solevi 
På Sveriges vackraste idrottsanläggning, Solevi, samlades i skönt väder ett fem-
tiotal kivlingar med grillkorv och andra goda grillbitar för att ha en trevlig stund 
tillsammans. Eftermiddagens höjdpunkt var när Karakåsbon Björn Ranelid tog 
till orda! Björn var i högform och delgav oss sina tankar kring allt från fotbolls-
spel till flyktingars situation i världen. Ett verbalt vattenfall, som stämde både 
till eftertanke och glada skratt!  

Byafest 2019 

Byalaget, Kiviks AIF, Kulturföreningen 

Bernadotte och Båtklubben har haft ett 

första möte för att planera en byafest i 

augusti 2019.  

Vi lär återkomma med mer information.  

 Grannsamverkan 

Tidigare gjorda undersökningar visar att kivlingar-

na känner sig trygga i byn. Men det hindrar inte 

att vi kan bli bättre på att förebygga inbrott. Där-

för var Kenneth Johansson, Länsförsäkringar och 

Birthe Parkhagen, Polisen inbjudna för att infor-

mera om hur vi ska ”säkra” våra hem. Larm, tids- 

och rörelsestyrda lampor och observanta grannar 

var några av de tips de lämnade. Man kan även 

bilda mindre samverkansgrupper, exempelvis bo-

ende på en gata, som hjälps åt att vara ”bevakare” 

till varandra.  

Utförligare information och idéer kan du hitta på 

Byalagets hemsida. 

Återstående program i år 

2–3 november Kivik lyser. Byalaget är engagerat tillsammans med andra 
aktörer på byn för att lysa upp Kivik de här båda kvällarna.  
8 november traditionell ärtsoppa med punch. I år har författaren Klas 
Östergren tackat ja till att medverka. 
December luciatåg. Exakt dag är ännu inte bestämd.  

Årets sista nummer av Byabladet, det fjärde i ordningen, utkommer i december. 

Redaktörer: Göran Ejlertsson och Jan 

Nilsson.    

Foto: Göran Ejlertsson (byavandringarna, 

Bombi Bitt), Lars-Gösta Nilsson (Kivik 

swings),  Harriet Gestrelius (grillning) och 

Jan Nilsson (hemvändardagen). 

Skrivelse om vindkraftsutbyggnad 

Taggen Vindkraft AB har tidigare fått tillstånd att bygga 83 vindkraftverk cirka 12 kilometer utanför kuststräckan 

Åhus – Maglehem. En ansökan om att betydligt höja vindkraftverken har lett till att boende i Kivik kan komma att 

påverkas i större utsträckning. Utan att direkt ta ställning för eller emot uttryckte Byalaget en oro över effekterna av 

höjningen i en skrivelse till Miljödomstolen i Växjö. Skrivelsen kan ses i sin helhet på hemsidan.  

Bombi Bitt på Kiviks bio 

Byalagets årliga kulturevenemang med Kulturföreningen Berna-

dotte bestod i år av Filmen Bombi Bitt och jag från 1968. Bion 
var i det närmaste fullsatt, eftersom många kivlingar gärna ville 

återse både de gamla miljöerna och många ur dåtidens svenska 

skådespelarelit. Kanske kände en del igen kivlingar som då var 
statister. Några av dem, Stefan Olsson, Karin Olsson och Ingrid 
Alfe, berättade inledningsvis om sina minnen från filminspel-

ningen. Filmens 

lugna tempo kunde 
vi överföra till pau-
sen, då vi i sakta 

mak kunde njuta av 
kaffe och tårta som 

Byalaget bjöd på. 


