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Gör din röst hörd - Polisen 

En lördag i höstas var Simrishamns kommunpolis inbjuden av 

Byalaget till ICA för att svara på frågor och få goda råd av Ki-

viksborna beträffande säkerhet och trafik i och kring Kivik. 

Som ett direkt resultat av besöket genomfördes vid två olika 

tillfällen hastighetskontroller på väg 9 genom byn. Samman-

fattningsvis var det, trots upplysningsskylt om kontrollen, 36 

hastighetsöverträdelser! Medelåldern var ganska hög. Högsta 

hastighet var 61,4 km/h. Ingen tung trafik körde för fort.  

Händelser på byn 

Gata/parkavdelningens personal har under hösten genomfört 

en del åtgärder på byn. De har bl.a. sågat ner vartannat träd 

längs Bredarörsvägen, skapat en trevlig upplyst gångväg mel-

lan Buhres och Norra Hamnpiren och nyanlagt boulebanan. 

De kommer även att sätta upp ett utegym i anslutning till 

lekplatsen vid Hamnkrogen. Nu kan både barn och vuxna få 

utlopp för sina lek-och motionsbehov! 

Med start i december har Gata/Park startat gallringen i de 

gamla fruktodlingarna på Agdelund. Arbetet kommer att fort-

sätta till fram på vårkanten. En efterlängtad åtgärd, som 

kanske innebär att vi kan hålla vildsvinen på lite avstånd och 

att det ser lite ”välordnat” ut i vår närmiljö! 

Hamnkontorets personal kommer under vintern ta upp bryg-

gan för att kunna muddra hamnen och därefter kommer en 

ny brygga läggas ut. Arbetet med nya bryggan beräknas börja 

i februari och ska vara färdig till sommarsäsongen. 

Det är positivt att kommunens planerare lyssnar på våra åsik-

ter och idéer kring förbättringar på byn!  

Trafikmiljön 

Byalaget har under många år uppvaktat berörda myndigheter 

beträffande trafiksituationen i och kring Kivik. Så tidigt som 

2013 var representanter från Byalaget aktivt deltagande i en 

workshop med Trafikverket och Simrishamns kommun.  Detta 

resulterade i en långsiktig plan som nu börjar ta form. 

Kommunens trafikplanerare träffade i augusti 2017 represen-

tanter från Trafikverket. Trafikverket presenterade då sina 

utredningar och förslag.  Cykelvägen vid Karakåsvägen ska 

finansieras av kommunen men byggas av Trafikverket. Beräk-

nad byggstart 2020. Framtida projekt är att bygga om den 

bristande korsningen vid Skogsdala inklusive Esperödsallén, 

bygga om korsningen väg 9/Killebacken och se över cykelmöj-

ligheterna genom Kivik. 
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Kivik lyser 

Traditionsenligt tände Byalaget sina vårdkasar, i år i hyfsat 

väder, på Norra Hamnpiren, både på fredagen och lördagen. 

På fredagen brann också vårt ”vårbål” under överinseende av 

det lokala brandvärnet. Tryggt, säkert och värmande!  

Dags att betala medlemsavgiften för 2018, 100 kr 

per hushåll. Bankgiro: 5147-2884. Ange namn tydligt. 

Har du mejladress, men inte tidigare lämnat den, vänligen 

gör det nu. Uppgiften läggs in i vårt datoriserade medlems-

register tillsammans med bostadsadress, så att vi rationellt 

kan hantera utskick av Byalagets handlingar.  
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 Redaktörer: Göran Ejlertsson och Jan Nilsson.   Foto: Lars-Gösta Nilsson (Polisen 

och Ärtsoppan) samt Göran Ejlertsson (Kivik lyser och Lucia) 

Höstens ärtsoppa 

Traditionellt åts det ärtsoppa – och i 

vissa fall dracks det punsch – i höst-

mörkret en kväll i oktober. Sven Ask, 

försäljningschef vid Musteriet, höll 

ett uppskattat anförande om Mus-

teriets verksamhet – och lät oss 

provsmaka ur sortimentet. Ett 50-tal 

medlemmar deltog. 

Byalaget ... 

… är en helt ideellt arbetande organisation, som aktivt 

försöker värna byns allmänna intressen såsom fysisk miljö, 

social gemenskap och mycket mer. Känner du dig inspire-

rad att stödja styrelsens arbete som hjälpande hand, eller 

kanske t.o.m. delta i styrelsearbetet, så får du gärna höra 

av dig till någon i styrelsen. 

Närmast kommande aktiviteter 
Diskussion om grannsamverkan med kommunpolisen 
onsdagen den 31 januari 
Årsmöte onsdagen den 14 mars 
Byastädning lördagen den 24 mars 
Vårhälsning/bål onsdagen den 9 maj 
Mer information om aktiviteter under våren i kom-
mande Byablad. 

Julgranen på torget 

Årets julgran har skänkts av Karin och Ronny Cronvall och satts upp av Byalaget. 

Adam Rosenberg sågade ner granen, medan Christer Nordin transporterade den till 

torget. Tack till alla er. Vi köpte även en enklare slinga som lyser upp granen det här 

året. Tidigare år har vi köpt både gran och montering av slinga av en entreprenör. 

För detta har Byalaget betalat ca en fjärdedel av alla intäkter vi fått in under ett år! 

Under nästa år kommer kommunen att plantera en gran, som sedan ska växa till sig 

och pryda torget under många år.  Då inköps också en permanent slinga. 

Byalagets styrelse tillönskar alla medlemmar  

Ett Gott Nytt År! 

     Vi ses igen för ett händelserikt 2018. 

Lucia 

Tisdagen den 12 december på kvällen kom Lucia 

med sitt följe till Kivik. En lite ruggig kväll lyste de 

upp inte bara torget i Kivik utan även publikens 

själar. Det var ett stämningsfullt och uppskattat 

luciatåg enligt tidigare traditioner. Tända mar-

schaller och fackeltåg ackompanjerade luciatåget, 

vilket arrangerades i samarbete med Lions och 

Kulturskolan i Simrishamn. 

Trygghetsvandring … 

… blir det på Kivik den 30.1 2018 kl. 18-20. Kommunen 

arrangerar och förutom Byalaget är flera andra Kiviks-

föreningar inbjudna. 

Tryggheten på Kivik 

Kivik är ett av de tryggaste områdena att bo i i sydöstra 

Skåne enligt den trygghetsmätning som Polisen har gjort 

genom enkäter i befolkningen. Pressmeddelandet  finns på 

Byalagets hemsida. 


