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Byalaget som arbetar för ett trivsamt och välkomnande Kivik! 

V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E 

för Byalaget på Kivik, avseende år 2017. 

Förtroendevalda.  

Styrelsen har haft följande sammansättning under det 
gångna verksamhetsåret, 2017: 

Jan Nilsson, ordförande 

Mats Olsson, vice ordförande 

Göran Ejlertsson, sekreterare 

Lars-Gösta Nilsson, kassör 

Harriet Gestrelius, ledamot 

Anita Johnsson, ledamot 

Eva Olsson, ledamot 

Helen Ljungberg Ask, ledamot 

 

Följande har varit adjungerade till styrelsen under 
2017: Tommy Gustavsson, Britta Andersson 

Byalagets revisorer har varit Gunilla Lundberg, Peter 
Stenkula med Inga Christensson som ersättare. 

Valberedningen har bestått av Mats Uppvik, ordfö-
rande, Sven Bruzelius och Alf-Göran Andersson. 

Samordningen av Hjälpande Händer har skett genom 
Johan Holmgren, samordningsansvarig, och Sven 
Gedda. 

Medlemsantal.  

Medlemsantalet per den 31/12 2017 var 438 hushåll. 

Styrelsearbete m.m.  

Styrelsen har under verksamhetsåret haft elva proto-
kollförda sammanträden utöver årsmötet. 

Ett antal samverkans- och planeringsdialoger har ägt 
rum med Kiviks Båtklubb, Museum & Arkiv på Kivik, 
Kulturföreningen Bernadotte, Kiviks Turism och Pira-
tenskolans Föräldraförening. 

Byalaget har haft många kontakter med Simrishamns 
kommun, främst med samhällsbyggnadsförvaltning-
en, där lokala frågor diskuterats. 

Under året har styrelsens samtliga ledamöter ansva-
rat för olika aktiviteter och andra åtgärder så att alla 
har känt full delaktighet.  

Hemsideansvarige deltog i en sex timmar lång utbild-
ning i ”Digital marknadsföring” anordnad av Företa-
garna Österlen. Syftet var att utveckla de digitala 
verktyg som styrelsen använder.  

Hjälpande Händer har varit ett värdefullt stöd i vårt 
arbete. Ett mål är att engagera ytterligare medlemmar 
i arbetet. 

Byalaget har haft representation i Gårdsrådet. Styrel-
sen har beslutat att fr.o.m. 2018 inte delta i Gårdsrå-
dets möten, om det inte är frågor som speciellt berör 
Byalagets ansvarsområden. 

Representanter från styrelsen har under året besökt 
alla nyinflyttade med en välkomsthälsning och pre-
sentkort från Bion. 

Viktiga informationskanaler för Byalaget under 2017 

Byabladet 
En nyhet för året är att styrelsen gett ut fyra nummer av Byabladet med aktuell information. Byabladet har skickats 
digitalt respektive till postlådan till medlemmarna och även satts upp på våra lokala anslagstavlor. Finns även på 
Byalagets hemsida. 
 
Hemsidan 
Aktuella bilder och information har kontinuerligt lagts upp under året. Här finns även information om styrelsen, 
kommande aktiviteter och årsmöteshandlingar. 
 
Facebook 
Kommande aktiviteter läggs även upp på KIVIK Anslagstavlan. 



Året som gått 

Ekonomi.  

Verksamhetsstöd har under året getts till Räddningsvärnet på Kivik.  

Den ekonomiska redovisningen återfinns i Bokslut för 2017, som kommer att vara tillgänglig vid årsmötet tillsam-
mans med revisorernas berättelse. 

 

Julgranen på Kiviks Torg. 

Kommunen kommer att under 2018 plantera en gran, som vi kan använda fortsättningsvis. I år skänkte Karin och 
Ronny Cronvall en gran, som vi valde att ljussätta på ett enklare sätt, i avvaktan på vår permanenta gran. Christer 
Nordin, Mats Olsson och Adam Rosenberg placerade granen på Torget!     

 

Hamnen 

Byalaget har planterat och underhållit blomlådorna. 

 

Trafiksäkerhet 
 

Styrelsen har för några år sedan träffat Trafikverket och diskuterat bl.a. hastigheten genom byn och då lämnat flera 
förslag på hastighetssänkande åtgärder. Inga av dessa har effektuerats. 

Under hösten genomförde Trafikverket två hastighetsövervakningar på väg 9 genom byn. 
Styrelsen har under året haft flera kontakter med kommunens trafikansvarige och Trafikverket. 
Cykelväg kommer att byggas vid Karakåsvägen ut till Musteriet, med byggstart 2020. 
 

Gång-och cykelväg 

Representanter från styrelsen deltog på ett informationsmöte om planerna på att anlägga en g/c-väg mellan Kivik 
och Ravlunda. 

 

Hanöbukten  

Styrelsen har beslutat att genom ett s.k. ”Letter of endorsement” moraliskt (inte ekonomiskt) stödja en ansökan om 
EU-medel, som inbegriper Hanöbuktens miljö som studieobjekt. 

2017 års medlemsaktiviteter 

 

Byalagets årsmöte, onsdagen den 8 mars.  

Årsmötet besöktes av 60-talet medlemmar. De stadgeenliga förhandlingarna var snabbt överstökade. Efter förhand-
lingarna avnjöts traditionsenligt kaffe och fastlagsbulle. Simrishamns kommunpolis Birthe Parkhagen informerade 
om Polisens verksamhet. 

 

Byastädning, söndagen den 9 april.  

Traditionellt städar Byalagets medlemmar av Kivik inför påsken och dess konstrunda. Som tack för arbetsinsatsen 

njöt vi av rögad lax på uteserveringen hos Buhres på Kivik. I aktiviteten deltog 30-talet medlemmar ur Byalaget på 

Kivik. 

 



Kristi Himmelfärds Afton vid hamnen, den 24 maj.  

Kivikskännaren Tommy Gustavsson lät oss följa med på en spännande cykelresa på Kivik på 1950-talet. SPF Kiviks-
kören förgyllde denna afton med sin traditionella och stämningsfulla skönsång. Många eldkasar inramade scenen. 
Vi sparade bålet till hösten för att värna vårens djurliv. Drygt 150 personer kom till hamnområdet denna kväll. 

 

Kultur på Solevi, den 11 juni. 

I början av juni samlades medlemmar på Solevi. Dafvid Hermansson, museets ordförande, berättade om 
”kivikasnackets” hemligheter. Efter historielektionen tändes grillarna. 

  

Byavandringen genom Kiviks norra del, den 5 juli.  

Tommy Gustafsson, författare och välkänd Kivikskännare, tog oss med på en vandring genom Kiviks norra delar.  
Före vandringen bjöd Sparbanken Syd deltagarna på kaffe. 
 

Byavandringen genom Kiviks södra del, den 26 juli. 

Även denna gång var det författaren och Kivikskännaren Tommy Gustafsson som var vår ciceron på vandring ge-
nom Kiviks södra delar.  Vi tackar Sparbanken Syd som bjöd på kaffe före vandringen! 

 

Bemanning av Turistbyrån.  

Byalagets Hjälpande Händer och styrelse bemannade Turistbyrån i Hamnen under sju dagar i juli och augusti.   

 

Kultur på Båtklubben - Kivik Swings, den 4 augusti. 

I augusti spelade traditionsenligt Pipp´s Blue Six upp till dans på Båtklubbens ”Baksida”.  Under kvällen genomför-
des sedvanlig auktion. 

Kvällen var ett samarrangemang för medlemmarna i Byalaget på Kivik och Kiviks Båtklubb. 

 

Kultur på vingård, den 27 augusti. 

I augusti besökte vi Skepparps Vingård. Informator Eva Bergqvist berättade om gården och verksamheten där idag. 
Som avslutning serverades kaffe och kaka och vi hade möjlighet att smaka på vingårdens produkter. 

 

Kulturfilm, den 1 september. 

Årets kulturfilm, i samarrangemang med Kulturföreningen Bernadotte, var ”Den enfaldige mördaren ” av Hasse 

Alfredsson. Filmvetaren Anders Alfe introducerade filmen.  

 

Ärtsoppa, den 12 oktober. 

I oktober bjöds det som vanligt på ärtsoppa på Äppelgården för ett femtiotal medlemmar. Vi hade besök av Sven 
Ask, försäljningschef på Kiviks Musteri. Sven informerade om verksamheten och dess produkter. Vi fick också ett 
smakprov på några av dem. 

 

Gör din röst hörd, den 14 oktober. 
Simrishamns kommunpolis Birthe Parkhagen och en kollega från Ystad var inbjudna till ICA Piraten för att svara på 
frågor och få goda råd av Kiviksborna beträffande säkerhet och trafik i och kring Kivik. 



Kivik lyser, den 3 och 4 november. 

Kasarna på Norra Hamnpiren samt över 100 marschaller i hamnområdet tändes både på fredagen och lördagen. 
”Vårbålet” brann vackert på fredagskvällen under överinseende av det lokala brandvärnet.  

 

Lucia på Kiviks Torg, den 12 december. 

På kvällen den 12 december fick vi se och lyssna till det numera traditionella luciatåget. Arrangemanget skedde i 
samarbete med Lions Club i Simrishamn och i år också Kulturskolan i Simrishamn. Barnen i årskurs 5 på Piraten-
skolan sålde varm korv. Deltagarna i luciatåget tackades som vanligt av Byalaget med var sitt smycke signerat Lisa 
Tofft. 

Avslutning. 

Styrelsen för Byalaget på Kivik tackar för det starka stöd som våra medlemmar visat oss under året och för den 
mycket goda uppslutning, som vi genomgående mött vid våra arrangemang. Vi ser fram emot att möta Byalagets 
medlemmar under 2018. 

 

Byalaget på Kivik arbetar för ett trivsamt och välkomnande Kivik med omland. 

  

Kivik i februari 2018 

 

 

 

Jan Nilsson     Mats Olsson                 Göran Ejlertsson 

 

 

 

Lars-Gösta Nilsson    Harriet Gestrelius                Anita Johnsson 

 

 

 

Helen Ljungberg Ask   Eva Olsson 

 

 

e-mail: info@byalagetpakivik.se    Hemsida: www.byalagetpakivik.se    Bankgiro: 5147-2884 
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