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Strandstädning 
Ett tappert gäng kivlingar möttes upp i hamnen i Kivik för att samla skräp från hamnen och norröver till Vitemölla. 
Utrustade med Byalagets västar, plockepinnar och soppåsar drog sig deltagarna upp mot hamnen i Vitemölla. Där 
bjöd Lejeföreningen på goda grillade korvar. De hade strandstädat från Klammersbäck till Vitemölla hamn. 
Ett miljöriktigt projekt och, glädjande nog, inte så mycket skräp som vi befarat!  

Före ... Efter ... 

Kulturfilm 
Filmen Bröderna Lejonhjärta stod på 
programmet, när Byalaget och Kul-
turföreningen Bernadotte samarran-
gerade höstens kulturprogram. Kväl-
len började med kaffemingel, var-
efter åhörarna bänkade sig och fick  

höra Helena Rimfors från Brösarp berätta om detaljer från filminspelningen, vilken gjordes bland annat i  
Brösarpstrakten. En gripande film med många bottnar, både för äldre och yngre.   

Skrivelser till Trafikverket 
Byalaget har under hösten skrivit två brev till Trafikver-
ket angående riksväg 9.  

I den första hänvisade vi till uppgifter från Simrishamns 
kommunpolis. En registrering av hastigheter i maj i år 
visade på 27 fartöverträdelser i intervallet 48,8 till 62,7 
km/tim. Ca. hälften av dessa låg kring 60 km/tim. Där-
för framförde vi en önskan om fartkameror, en i varje 
riktning på samma sätt som har gjorts i Degeberga. Det 
skulle, utan att inverka störande på trafiken, kunna få 
en positiv inverkan på en besvärlig trafiksituation i det 
genomfartssamhälle som Kivik är.  

Trafikverkets (Martin Albrektsson) omfattande svar 
kan summeras  till att för närvarande prioriteras inte  

 

kameror på 40-sträckor, eftersom olycksrisken mätt i 
svårt skadade och döda är lägre vid lägre hastigheter.  

I den andra skrivelsen hänvisade vi till att det i många 
samhällen finns olika typer av upplysningsapparatur, som  
informerar trafikanter om aktuell hastighet på fordonet. 
Detta skulle kunna vara en bra lösning för genomfarts-
trafiken på väg 9 genom Kivik, om inte fartkameror är 
aktuella.  

Svaret blev att Trafikverket är restriktivt med placering av 
dessa vägmärken och för att ta beslut om en sådan åt-
gärd krävs lite mer arbete och utredning kring ev. place-
ring och effekt. Så gäller även Kivik. 

Ännu ingen framgång alltså gentemot Trafikverket! 
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Tre programpunkter återstår i år  

Kivik Lyser 
Fredagen den 1 november är det historisk och stämningsfull 
invigning vid Kiviksgraven och på Solevi. Byalagets vårdkasar 
på hamnpiren utgår därför den här gången. Se detaljerat pro-
gram på Byalagets hemsida och anslagna programblad för 
resten av helgen! 

Ärtsoppekväll 
Onsdagen den 13 november (onsdagen för att vi inte ska kol-
lidera med Bion) bjuder Byalaget medlemmarna på god ärt-
soppa på Äppelgården. Under kvällen kommer även Vittsjö 
GIK:s stjärntränare Thomas Mårtensson att berätta om den 
sagolika vandringen laget gjort till att bli ett av topplagen i 
damallsvenskan i fotboll!  

Lucia 
Förhoppningsvis har vi möjlighet att i luciatid återigen få hit 
Lions Luciafölje! 
Info kommer som vanligt att anslås på byn och även presen-
teras på hemsidan och Facebook! 
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Vildsvinen 

Vid en jakt i början av oktober 
sköts två vildsvin i Kivik. Antalet 
svin varierar stort beroende på 
om någon flock finns i trakten; 
svinen vandrar över stora områ-
den. Det blir fler jakter under 
höst och vinter. Vildsvinen för-
stör mycket, så tummen upp för 
jägarna. 

Möte Gata-Park 
Representanter från Byalaget kommer att träffa 
tjänstepersoner från Gata-Park för att via denna 
väg informera och tipsa om önskvärda framtida 
förbättringar för Kivik. Om du har synpunkter får du 
gärna skriva till jankivik@outlook.se , så tar vi med 
dem i diskussionerna!   

Kiviks Scoutkårs minnesfond 
Kristi Himmelsfärdsafton 2020 kommer Byalaget traditions-
enligt att dela ut stipendier till ungdomsverksamhet i när-
området. Tidigare år har bland annat Brösarps scoutkår, KAIF 
och Sankt Olofs scoutkår fått stipendier. 
Snart är det möjligt att söka stipendier för nästa år. Mer info 
finns på www.byalagetpakivik.se. 

Gör din röst hörd 
En lördag i oktober mötte kommunalrådet Jeanette 
Ovesson och oppositionsrådet Pia Ingvarsson under 
ett par timmar handlande byinvånare på ICA Pira-
ten. Det utdelades både ros och ris och många för-
slag på förbättringar i byn med omnejd framfördes. 
Frågor som kom upp var hastigheten på väg 9, trafi-
ken i byn, uppställningsplats för husbilar, vägunder-
hållet, skolproblematiken och vanskötta urskogar 
(f.d. välskötta äppelodlingar) längs väg 9 m.m.   
En och annan ros delades också ut: gångstråket och 
aktivitetsanläggningarna i hamnen samt det nya 
reningsverket. 
De båda politikerna noterade alla synpunkterna 
och lovade att återkomma med info.    
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