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Byavandringarna — stor succé! 
Aldrig har så många semesterlediga kivlingar och 
sommarboende följt de båda trevliga och intressanta 
byavandringarna på Norra och Södra Kivik!  
Ciceron var, som vanligt, den kunnige och spirituelle 
Tommy Gustavsson. Det hus finns inte på Kivik, som 
inte Tommy, likt Piraten, kan väva skrönor kring på 
sanningens varp!   

Turistboden 
Delar av styrelsen och även andra medlemmar be-
mannade under några sommardagar den i hamnen 
placerade Turistboden. Många turister fick goda råd 
av våra kunniga byambassadörer!  

Kivik Swings 
Traditionsenligt samlades Byalagets och Båtklubbens 
medlemmar för att njuta av medhavd picknickmat och 
härlig tradjazzmusik av Pipp´s Blue Six på Båtklubbens 
”Baksida” en kväll i början av augusti. 
Auktionen inbringade sköna slantar, som ska användas 
till, förutom att finansiera bandet, också kommande 
kulturarrangemang. 
Ett stort tack till givmilda sponsorer av auktionsföre-
mål!  

Besök på Skepparps Vingård  
Trots ett riktigt busväder slöt ett trettiotal medlemmar 
upp för samling på torget och samåkning till vingår-
den. Där togs gruppen emot av Eva Bergqvist, infor-
mator på den vackert belägna vingården i Skepparp.  
Eva berättade bl.a. att det finns cirka 7 000 vinstock-
ar, som resulterar i 3-4 000 flaskor vitt och mousse-
rande vin. Besöket avslutades med kaffe och — för 
dem så önskade — provsmakning av de goda vinerna 
Grand Prix Solaris och Grand Prix Rosé, som finns att 
köpa på bl.a. systembolaget i Simrishamn.  

Hemsidan 
På Byalagets hemsida kan du hitta aktuella blänkare från våra arrangemang samt info om kommande aktiviteter. 
Vi informerar om våra arrangemang även på Facebook. 
De medlemmar, som lämnat sina epostadresser, får påminnelse veckan före ett arrangemang, så man inte missar 
någon intressant programpunkt. För övrigt anslås alla aktiviteter genom affischer på byn.   

Positivt om granen på torget 
Kommunen kommer att inköpa en permanent (jul-)
gran för plantering på torget. Byalaget kommer att 
inhandla en ljusslinga till densamma.  
 
En privatperson har skänkt en julgran för inneva-
rande år, vilken kommer att pryda torget innan kom-
munens gran finns på plats.  
Stort engagemang för Byalaget 
Antalet medlemmar är för närvarande 436 hushåll. 
Av dessa har 363 lämnat e-postadresser.  

Plan för hamnen 
Det har under flera år pågått ett arbete i Simris-
hamns kommun för att ta fram en detaljplan för 
Kviks hamn. Byalaget har under vägen gett syn-
punkter. Planen för den nordvästra delen har anta-
gits av kommunfullmäktige 2017-06-19. Mer in-
formation, bl.a. planbeskrivning och plankarta, går 
att finna i Byalagets på Kivik pärm på Äppelgården 
och på följande länk: http://www.simrishamn.se/sv/
bygga_bo/planer/utstallda_planer/Detaljplan-for-
Mellby-3121-mfl/ 
Länken finns även på Byalagets hemsida. 
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Återståede programpunkter 2017 för Byalaget på Kivik: 
 Den 12.10 blir det ärtsoppa med föredrag på Äppel-

gården. Sven Ask kommer att prata om Kiviks musteri. 
 Den 14.10 kommer kommunpolis Birthe Parkhagen för 

ett informationsmöte. Det äger rum på ICA kl. 10-13. 
Då ges möjlighet för alla intresserade att ställa frågor 
om sådant som rör polisens arbete. 

 Den 3-4.11 kommer Kivik att lysa. Arrangemanget Kivik 
lyser genomförs i samverkan med andra föreningar. 

 Sista aktiviteten för året blir Lucia. Exakt dag är ännu 
inte bestämd. 

Angående tider och andra detaljer, se anslag som kommer 
upp i god tid före respektive aktivitet. 

Lämna e-postadress 
Ju fler e-postadresser Byalaget får in desto mer un-
derlättas 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: Lars-Gösta Nilsson 

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

Kulturfilm av Hasse Alfredson 
Den 1 september visades Hasse Alfredsons film Den 
enfaldige mördaren på Kiviks Bio i ett samarrange-
mang mellan Byalaget på Kivik och Kulturföreningen 
Bernadotte.  
 
Den dagen skulle visa sig vara bara en dryg vecka 
före det att vi skulle mötas av det tragiska beskedet 
att en av våra allra största inom kulturområdet, 
Hasse Alfredson, hade gått ur tiden. Vem minns inte 
Hasse som den store komiker, författare, regissör, 
filmskapare och scenograf han var? 
 
Även om det gått 35 år sedan Den enfaldige mör-
daren spelades in ansåg nog de flesta att den fortfa-
rande höll som den storfilm den en gång utsågs till.  
 
Det trivsamma kaffeminglet följdes av en intressant 
och ögonöppnande introduktion av filmen av filmve-
taren Anders Alfe. 

Anders Alfe 

Kivik Lyser 
Styrelsen har skickat en skrivelse till ansvariga för 
Österlen lyser, där vi starkt ifrågasatte beslutet att 
utse Ystad — inte på Österlen — till årets ljusby. 
Av svaret vi fick framgår att de inte geografiskt defi-
nierar Österlen, något vi tycker är märkligt, eftersom 
de har namnskyddat Österlen lyser. Det framgår 
också att det finns ekonomiska incitament för valet, 
då Ystad under tretton år varit en av deras största 
bidragsgivare. 
Styrelsen för Byalaget har beslutat att istället be-
nämna arrangemanget Kivik lyser, något som anam-
mats även av byns övriga föreningar. 

Förbättringar på byn 
Styrelsen för Byalaget har en hel del kontakter för att 
främja en bra levnadsmiljö i byn. Inte minst kontak-
terna med kommunen har lett till flera åtgärder vad 
gäller hamnområdet, gatorna, utsmyckning etc. Med 
Trafikverket har också varit en del kontakter, även 
om de hittills inte lett till några framsteg. 

Stöd till EU-
ansökan 
Styrelsen har 
beslutat att ge-
nom ett s.k. Let-
ter of endorse-
ment moraliskt 
(inte ekono-
miskt) stödja en 
ansökan om EU-
medel, som in-
begriper Hanö-
buktens miljö 
som studieob-
jekt. 
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