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v E R KsA M HErs B E RÄrr E Ls E

för Byalaget på Kivik, avseende år 2078.

Förtroendevalda.

Styrelsen har haft följande sammansättning under det

gångna verksamhetså ret, 2018:

Jan Nilsson, ordförande

Mats Olsson, vice ordförande

Göran Ejlertsson, sekretera re

Lars-Gösta Ni lsson, kassör

Harriet Gestrelius, ledamot

Håkan Hjelm, ledamot

Helen Ljungberg Ask, ledamot

Bibbi Nilsson, ledamot

Byalagets revisorer har varit Gunilla Lundberg och

lnga Christensen med Johan Holmgren som ersät-

ta re.

Valberedningen har bestått av Mats Uppvik, ordfö-

rande, Sven Bruzelius och Alf-Göran Andersson.

Samordningen av Hjälpande Händer har skett genom

Johan Holmgren, samord ningsa nsvarig, och Sven

Gedda.

Viktiga informationskanaler för Byalaget under 2OL8

Byabladet

Styrelsen har gett ut fyra nummer av Byabladet med aktuell information. Byabladet har skickats digitalt respektive

till postlådan till medlemmarna och satts upp på våra lokala anslagstavlor. Finns också på Byalagets hemsida.

Hemsidan

Aktuella bilder och information har kontinuerligt lagts upp under året. Härfinns även information om styrelsen,

kommande aktiviteter och årsmöteshandlingar. Under året har hemsidan utvecklats och strukturerats.

Facebook

Kommande aktiviteter läggs upp på KIVIK Anslagstavlan.

Styrelseorbete m.m.

Styrelsen har under verksamhetsåret haft fio 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

kom mu n, f rämst med sa m hä llsbyggna dsförva ltn ing-

en, där lokala frågor diskuterats.

Under året har styrelsens samtliga ledamöter ansva-

rat för olika aktiviteter och andra åtgärder så ati alla

har känt full delaktighet.

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

i arbetet.

Medlemsantal.

Medlemsantalet per den3l/12 2018 var 399 hushåll.



Äret som gått - ett axplock

Ett axplock av åtgärder vidtagna eller som påbörjats under 2018, där Byalaget varit medverkande/påtryckande/

föreslaga nde:

Ekonomi.

Verksamhetsstöd har under året getts till Räddningsvärnet på Kivik.

Den ekonomiska redovisningen återfinns i Bokslut för 2018, som kommer att vara tillgänglig vid årsmötet tillsam-
mans med revisorernas berättelse.

tulgranen på Kiviks Torg.

Kommunen har under 2018 planterat en gran, som så småningom växer till sig. Under den torra sommaren har

både styrelsen och hjälpande händer regelbundet vattnat granen.

Hamnen

Byalaget har planterat och underhållit blomlådorna.

Trafiksäkerhet

Styrelsen har under året haft flera kontakter med kommunens trafikansvarige, Polisen och Trafikverket. Polisen ge-

nomförde vid två tillfällen annonserade hastighetskontroller vid väg 9.

Samverkan för Hanöbukten

Byalaget har under flera år tidigare aktivt deltagit i diskussionerna kring den marina miljön i Hanöbukten. Byalaget

deltog i ett stormöte på Bion där aktuell forskning och kommande projekt för att bättra havsmiljön i Hanöbukten.

Representanter för Byalaget träffade projektledaren för Samverkan för Hanöbukten och informerade om våra lo-

kala problem. Samverkan för Hanöbukten har under året organiserat ett kustråd, med representanter från kust-

samhällena Simrishamn i söder till Åhus i norr. Representanter för Kivik är Mats Olsson och Håkan Hjelm.

Toggen

Det finns planer på att bygga en vindkraftspark i norra delen av Hanöbukten. Byalaget lämnade en skrivelse och

delgav sin syn på projektet.

"Trevl i g h e I g -sky lta r"

Två fina skyltar har tillverkats genom Kylprodukters försorg. Tanken är att de ska sättas upp vid storhelgerna.

Samverkon med Föröldroföreningen på Kivik

Byalaget har träffat och fört en diskussion med representanter för Piratenskolan. Det finns en oro inför framtiden
beträffande elevunderlag m.m. Byalaget är positivt till att på olika sätt samarbeta med Föräldraföreningen.

Byaldgströjor

40 pik6tröjor med texten "Byalaget på Kivik" har införskaffats. Dessa ska bäras av styrelsen och Hjälpande Händer
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vid aktiviteter initierade av Byalaget



2078 å rs medle mso ktivitete r

Tryg gh etsva nd ri ng, 30 jd n uo ri

Byalaget, tjänstemän från kommunen, polisen och politikervandrade genom byn och identifierade platser, som
uppfattades som otrygga. Vandringen resulterad bl.a. i att belysningen kompletterades och att fastighetsägare an-
sade sina häckar för ökad trafiksäkerhet.

Byalagets årsmöte, 8 mors

Årsmötet besöktes av 60-talet medlemmar. De stadgeenliga förhandlingarna var snabbt överstökade. Efter förhand-
lingarna avnjöts traditionsenligt kaffe och fastlagsbulle. Gästföreläsare var gästgiveriägare Anders Cedergren.

Byastädning,75 april
Traditionellt städar Byalagets medlemmar av Kivik inför påsken och dess konstrunda. Som tack för arbetsinsatsen
njöt vi av goda pizzabitar från Hamnkrogen. I aktiviteten deltog 30-talet medlemmar ur Byalaget på Kivik.

Kristi Himmelfördsofton vid hamnen,9 maj

Våren hälsades välkommen med bå1, välkomsttal av komministern May Heldal och sång av SPF Kivikskören. Nybil-
dade Kiviks simklubb sålde korv och dryck.

Stipendieutdelning, Musikkåren spelar och invigning motionsredskap, 76 juni

Byalaget på Kivik har fått en gåva på cirka två miljoner kronor från Kiviks scoutkår. Enligt gåvobrevet ska pengarna

användas till årliga stipendier till organisationer eller privatpersoner, som arbetar ideellt. Byalaget har tillsatt en ar-
betsgrupp som bedömer inkomna ansökningar utifrån gåvobrevets intentioner och därefter föreslår stipendiater för
styrelsen. Styrelsen beslutade enhälligt enligt kommittdns förslag. Det innebar att Sankt Olofs Scoutkår fick 20 000
kr för att ideellt bygga ett rejält vindskydd, Kiviks AIF Flickfotboll 6-12 år fick 20 000 kr för att åka på ett fotbollsläger
och vidareutbilda ledarna och Kiviks Simklubb fick 40 000 kr för att åka på simläger och vidareutbilda ledare.

Den 16 juni delades stipendiet Kiviks Scoutkårs minne ut för första gången, i samband med att det nya utegymmet i

Kivik skulle invigas. På gräsplanen framför Buhres var en liten scen med svenska flaggor uppmonterad och Sim-
rishamns musikkår spelade. Håkan Hjelm, Kiviks Scoutkårs tidigare ordförande, gav en kort scouthistorik innan sti-
pendierna delades ut. De glada ungdomarna och deras ledare fick komma upp på scenen och ta emot pengarna och
berätta vad de ska användas till.

Byavandringor,4 och 25 juli

Två varma onsdagskvällar ijuli samlades många intresserade, cirka 100 personer varje gång, till de två årliga bya-

vandringarna. Den ena gick i norra Kivik, den andra i södra. Kivikskännaren Tommy Gustafsson var som vanligt cice-

ron och gjorde också som vanligt ett humoristiskt och uppskattat jobb med sina sanningar och skrönor. Sparbanken

Syd bjöd på förfriskningar.

Kultur på Båtklubhen - Kivik Swings,27 juli

I augusti spelade traditionsenligt Pipp's Blue Six upp till dans på Båtklubbens "Baksida". Under kvällen genomfördes
sedvanlig auktion. Kvällen var ett samarrangemang för medlemmarna i Byalaget på Kivik och Kiviks Båtklubb.

Kultur på Solevi, 2 september

Björn Ranelid höll en uppskattad betraktelse för ett 50-tal åhörare på ett soligt Solevi. Grillen värmdes upp till med-
havd matsäck och Byalaget bjöd på kaffe med dopp.

6ron nsa mverka n, 72 se ptem be r

Polisen och en representant för Länsförsäkringar informerade om hur man kan bilda mindre samverkansgrupper,
som kan hjälpas åt att ha koll på varandras fastigheter.
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He mvö n da rdo g, 7 5 september

I september var det åter dags för en hemvändardag, den andra i historien. Flera föreningar i Kivik var engagerade,
så även Byalaget på Kivik. Dafvid Hermansson, Kiviks Museums ordförande, hälsade välkommen i kapellet, där också
SPF Kivikskören framträdde. I sporthallen hade byns föreningar, församlingen och några företag utställningar. Det
var också guidad tur och information om den energisnåla byggteknik som används i kvarteret Tvärpilen. Tyvärr var
anslutningen till hemvändardagen inte riktigt i paritet med förväntningarna.

Kultufiil m, 79 september

Kiviks bio blev så gott som fullsatt när filmen "Bombi Bitt och jag" visades för medlemmar i Byalaget och Berna-
dottes kulturförening. Ett antal i publiken hade själva agerat statister under filminspelningen och intervjuades före
filmvisningen. Publiken bjöds på kaffe och tårta"

Kivik lyser, 2 och 3 november

Under allhelgonahelgen deltog Byalaget precis som tidigare i firandet tillsammans med andra Kiviksföreningar. Bya-
lagets ansvar var att tända vårdkasar och marschaller på norra hamnpiren såväl fredag som lördag kväll. Längre bort
i hamnområdet höll komminister May Heldal ett brinnade (l) hösttal under fredagskvällen. Kivik lyser gav de här
kvällarna en fin stämning över byn.

Ärtsoppa, S november

En ruggig novemberkväll samlades närmare ett 70-tal medlemmar för den traditionella ärtsoppekvällen. Vällagad
ärtsoppa från Kiviks Hamnkrog och punch därtill avnjöts. Efter soppan ägdes kvällen av författaren Klas östergren.
Klas inledde med att läsa introduktionen till en kommande bok, varefter en intressant dialog mellan Klas och audito-
riet fdljde. Det blev en givande afton för alla, såväl kulinariskt som kulturellt.

Lucio, 72 december

På torget i Kivik fick vi se, lyssna till och njuta av det numera traditionella luciatåget. Arrangemanget skedde i samar-
bete med Lions Club i Simrishamn och i år med Sophiaskolan i Rörum. Barnen i årskurs 5 på Piratenskolan 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 2019.

Kivik i februari 2019
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Mats Olsson
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Yan Nil

ålå-l";*firi'
Helen Ljungberg Ask

e-mail : info@bval agetpakivi k.se
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Harriet Gestr€lius
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Bibbi Nilsson

Hemsida : www.byalagetpakivik.se

Göran Ejlertsson

Håkan Hjelm

Bankgiro: 5147-2884


