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Om du inte betalat medlemsavgiften för 2019, 100 kr per hushåll, bankgiro 5147-2884, gör det nu. 

Ange namn tydligt, liksom eventuell mejladress. Då kan vi rationellt hantera utskick av Byabladet med mera. 

Byagille 
 

Sommarens trevligaste fest arrangeras lördagen 
den 3 augusti av Byalaget, KAIF, Kulturförening-
en Bernadotte (Kiviks Bio) och Båtklubben. Ar-
rangemanget äger rum på vackra Solevi med 
välkomstdrink, välsmakande sommartallrik och 
god tårta till dessert. Musikanterna från 
”Gladpack” spelar sedan upp till dans på den 
lövade utedansbanan. 
 

Kostnad för detta är 350 kr, vilket kan sättas in 
på bankgiro 5147-2884 senast 14.7.  
 

Först till kvarn….. 

Årsmötet  

En kväll i mars samlades ca. 55 medlemmar på 
Äppelgården för årsmöte. Under tiden som års-
mötet pågick dracks det kaffe och åts fastlagsbul-
lar. Bland mycket annat valdes en ny styrelse; den 
här gången invaldes hela fyra nya styrelsemed-
lemmar. Efter årsmötesförhandlingarna visade 
Patrik Svensson Åhus, dykare och provtagare i 
Samverkan för Hanöbukten, uppskattade under-
vattensbilder och -filmer från den marina miljön i 
Hanöbukten. 

Byalagets styrelse  

Direkt efter årsmötet hade den ny-
valda styrelsen sitt konstituerande 
sammanträde. Innevarande år kom-
mer styrelsen att se ut på följande 
sätt: 
 

Jan Nilsson, ordförande 
Cecilia Buhre, vice ordförande 
Göran Ejlertsson, sekreterare 
Agneta Smith, kassör  
Harriet Gestrelius (medlemsansvarig)  
Anita Egerius 
Håkan Hjelm  
Bibbi Nilsson 
Echi Åberg 

Skolan i Kivik 

Mellanstadieeleverna från Sankt Olof har under flera år fått sin utbildning i 
Kivik. Detta med anledning av att det saknas ändamålsenliga lokaler i Sankt 
Olof. Föräldraföreningen Offensiv i Sankt Olof uppvaktade Barn-och utbild-
ningsnämnden (BUN) 2016; föreningen ville att Sankt Olofs skola stegvis 
skulle växa till en F-6-skola. Förvaltningen gjorde då pedagogiska och ekono-
miska konsekvensbedömningar. Ht 2018 startade åk 4-eleverna på Sankt 
Olofs skola. I januari i år beslutade BUN att Sankt Olofs skola från ht 2020 ska 
utökas med årskurs 5-elever, som idag går på Kiviks skola. Dessa beslut har 
fattats av en oenig nämnd utan att ha budgeterat för förändringarna.  

Skolan i Kivik är ovärderlig. Den bidrar till byns livskraft och gör byn attraktiv 
att flytta till. Vi vill inte att Kivik enbart ska bli ett ställe att trivas på för äldre, 
utan vi måste även ha den unga generationen med! Vårt fulla stöd går till sko-
lan i Kivik!  

Invasiva arter 
 

Jätteloka, parkslide, mördarsnigel och varghund är exempel 
på invasiva främmande arter, vilka utgör ett stort hot mot 
den biologiska mångfalden. Det framgick vid ett möte som 
Byalaget ordnade i samarbete med ett Leaderprojekt. Erik 
Rosblad, projektledare i SÖSK, Sydöstra Skånes Samarbets-
kommitté,  informerade. Det gavs bra tips på hur vi kan 
rapportera förekomst av invasiva arter till kommunen och hur 
vi ska agera i våra villaträdgårdar.  
 

Se vidare http://www.leadersydostraskane.se/
nyheter/2018/08/27/forstudie-samverkan-mot-invasiva-
arter/ 
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 Redaktörer: Göran Ejlertsson och Jan Nilsson.   Foto: Göran Ejlertsson  

Samverkan för Hanöbukten 
 

Byalagets två representanter 
har haft möte med projektle-
daren och Lejeföreningen i 
Vitemölla. Mötet framförde 
önskemål om att det tas 
vattenprover från vattendra-
gen i närområdet för att få 
kunskap om vattenkvalitén. 
Gruppen beslöt om strand-
städning den 1 september 
tillsammans med Lejeföre-
ningen i Vitemölla. Om prov-
tagningen genomförts presen-
teras resultatet  då. 
https://samverkanhanobukten.org 

Byalaget på sociala medier 

Som tidigare har Byalaget en hemsida, 
http://byalagetpakivik.se/, där aktuell 
information publiceras. Numera finns 
Byalaget även på Facebook, Byalaget på 
Kivik. Även där ges löpande information 
om vad som händer. Gå gärna in och 
gilla sidan för att få information. 

Vildsvin i Kivik 

Vildsvinsplågan har blivit allt värre i Kivik 
med omnejd. Stora uppgrävda områden, 
även gräsmattor, vittnar om vildsvinens 
framfart. Agdelund är numera inringat 
av svinen; spår efter dem syns ända 
framme vid bebyggelsen på flera håll. Se 
bildexempel. Jägare har vid två tillfällen 
genomfört en välbehövlig avskjutning. 
Hittills har 15 svin dödats. En ny jakt blir 
det i slutet av april.  

Stipendier till Kiviks scoutkårs minne. 
 

I år har fem ansökningar om stipendier kommit in. Stipendiekommittén 
har granskat ansökningarna och lämnat förslag på stipendiater till Byala-
gets styrelse, som fattar beslut om tilldelning. Utdelning av stipendierna 
kommer att ske Kristi Himmelsfärds afton i samband med vårhälsningen.  

Byastädningen 
 

Det var inget fel på blåsten, när städsugna medlemmar i Byalaget utrustade med 
soppåsar och plockepinnar gav sig ut på byn och jagade skräp. Den allmänna upp-
fattningen var att det blir mindre och mindre skräp att plocka. Dock har hundägar-
nas svarta påsar inte minskat i antal! Efter väl förrättat värv avnjöts en god tallrik 
med sill på Buhres på Kivik.  

Fler Byalagsengagemang 
 

Vid ett möte gavs Inform-
ation om reningsverket, som 
ska stå klart årsskiftet 
2020/21, vid ett annat möte 
informerade Trafikverket 
om planerade åtgärder kring 
och i Kiviks tätort. Mer info 
finns på Byalagets hemsida. 

Byalagets närmaste program  

29 maj Kristi Himmelfärdsafton hälsas våren välkommen. Kiviks Scoutkårs stipen-
dier delas ut. Lisa Tofft håller vårtal. Kivikskören och Simrishamns Musikkår deltar.  

3 och 24 juli. Sommarens populära byavandringar med Tommy Gustafsson. 

5 juli Kivik Swings, i samarbete med Kiviks Båtklubb. 

http://byalagetpakivik.se/

