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Kivik lyser 2-3 november
Traditionsenligt tände Byalaget vårdkasar
och marschaller på Norra Hamnpiren en
blåsig fredagskväll. Komminister May
Heldal höll ett brinnade hösttal och stämningsfulla trumpettoner ljöd över hamnen.
Lördag kväll upprepade Byalaget proceduren med vårdkasar och marschaller.
Möte invasiva arter
Det pågår en förstudie på Österlen kring
invasiva främmande arter. Studien ska
leda fram till en strategi för att bekämpa
dessa arter. Erik Rosenblad, projektledare,
kommer till Äppelgården onsdagen den 16
januari 2019, klockan 19.00, för att inforSamverkan för Hanöbukten
mera och få del av våra erfarenheter av
invasiva arter och inrapportering av fynd. Byalaget har under många år varit engagerat i vår marina miljö i Hanöbukten, vilket vi tidigare skrivit om i Byabladet. Projektgruppen för SamAlla är välkomna!
verkan för Hanöbukten har under hösten träffat flera lokala organisationSynpunkter tas emot
er, från Sölvesborg i norr till Skillinge i söder. Dessa möten har resulterat
Har du synpunkter på hur Byalagets verk- i att man beslutat att bilda ett kustråd med representanter från 15 kustsamhet bedrivs, eller har du idéer till nåsamhällen. I kustrådet ska konkreta åtgärder diskuteras och spridas av
gon ny aktivitet, hör av dig till någon i sty- personer med lokal kännedom och kunskap. Se Facebook ”Samverkan för
relsen. Eller skriv till
Hanöbukten” och www.samverkanhanobukten.org. Kiviks två kustrådsinfo@byalagetpakivik.se. Alla tankar och
representanter är Håkan Hjelm och Mats Olsson. Vi återkommer med
idéer emottages tacksamt.
rapporter framöver!
Stipendier till Kiviks scoutkårs minne
År 2018 delades stipendier till Kiviks scoutkårs minne ut för första gången. Nu är det dags igen. Stipendier delas ut till
stöd för verksamhet som syftar till att stärka och utveckla ideell ungdomsverksamhet i Kivik med omnejd. Sista ansökningsdag för 2019 års stipendier är 1 mars 2019. Se närmare information om stipendier såväl som ansökningsförfarande på Byalagets hemsida www.byalagetpakivik.se.
Träff med Piratenskolans Föräldraförening
Byalagets ordförande har haft möte med representanter
från Föräldraföreningen på Piratenskolan. Frågan hur
Byalaget och Föräldraföreningen gemensamt kan marknadsföra Piratenskolan i tider då barnantalet på skolan
sjunker diskuterades. Utan skolan får byn svårt att utvecklas. Utan utveckling får skolan svårt att leva vidare.

Arbeta med Byalaget
Är du intresserad av att mer aktivt jobba för och med Byalaget? I så fall har vi Hjälpande händer, som ställer upp i
mån av tid när det behövs. Vi har också en styrelse som
håller olika verksamheter igång. Är du intresserad, hör av
dig till någon i styrelsen eller skriv till
info@byalagetpakivik.se.

Dags att betala medlemsavgiften för 2019, 100 kr per hushåll. Bankgiro: 5147-2884. Ange namn tydligt.
Du som har mejladress, men inte tidigare lämnat den, vänligen gör det nu. Uppgiften läggs in i vårt datoriserade
medlemsregister tillsammans med bostadsadress, så att vi rationellt kan hantera utskick av Byabladet med mera.
e-post: info@byalagetpakivik.se
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Årsmötet
Byalagets årsmöte avhålls onsdagen den 13 mars 2019 på Äppelgården. Förutom sedvanliga punkter och val kommer naturfilmaren
Patrik Svensson från Åhus att visa intressanta undervattensfilmer
från olika platser i Hanöbukten.

Ärtsoppa och kultur
En kväll i början av november samlades närmare ett 70-tal medlemmar för den traditionella ärtsoppekvällen. Alla njöt av den
vällagade ärtsoppan från Kiviks Hamnkrog
och punchen därtill. Efter soppan tog kvällens gäst, författaren Klas Östergren, till
orda. Klas inledde med att läsa introduktionen till en bok, som beräknas komma ut
under 2020. Beskrivningen av det ibland
karga men ack så sköna Kivikslandskapet,
som bokens jag upplevde, fångade helt åhörarnas uppmärksamhet. Med ett stundande
möte som cliffhanger avslutade Klas läsningen. Därefter följde en intressant dialog
mellan Klas och auditoriet, där stort som
smått inom litteraturen ventilerades. En
givande afton för alla, såväl kulinariskt som
kulturellt.

Grannsamverkan
En informationskväll i våras kring hur inbrott
och andra kriminella handlingar i närmiljön
kan förebyggas, ledde till en uppmaning att
gå samman i grupper och hjälpas åt att vara
”detektiv allmänheten”. Polisen meddelar
nu, att de som startat sådana grupper kan få
skyltar, som kan sättas upp i det egna området. Hör av er till ordförande Jan Nilsson!
Lucia
En kall, blåsig decemberkväll värmdes kivlingarnas hjärtan när Sofiaskolans niondeklass majestätiskt vandrade fram till dammen på Torget. Där framförde de flera av de
klassiska luciasångerna. Stämsången ackompanjerades av fiol och tvärflöjt.

Byalagets styrelse tillönskar alla medlemmar

En God Jul
och

Ett Gott Nytt År!
Vi ses igen för ett händelserikt 2019.
Redaktörer: Göran Ejlertsson och Jan Nilsson. Foto: Göran Ejlertsson

