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Kivik lyser 

På marschallupplyst väg mellan Kiviksgraven och Solevi 

vandrade flera hundra kivlingar med facklor i händerna 

till den vackert upplysta bronsåldershamnen vid Solevi. 

Stämningsfull musik och berättelsen om solsagan för-

flyttade åskådarna till forntiden. God korv och dryck av-

slutade den högtidliga tillställningen på Solevi. De som så 

önskade kunde sedan åka med ”Äppeltåget” till 

Musteriet och fortsätta att njuta av kvällen. 

Ett trevligt samarrangemang mellan Byalaget, ICA Pira-

ten, KAIF, Kiviksgraven, Museet och Musteriet.  

Ärtsoppan 

Traditionsenligt bjöd Byalaget på god 

ärtsoppa på Äppelgården i november. 

Kvällens höjdpunkt var när kivikspå-

gen Thomas Mårtensson, framgångs-

rik tränare för Vittsjö GIK, förnöjde 

oss med en stand-up-show. Thomas 

berättade med stor inlevelse om hur 

han lyckades träna ett gäng med tje-

jer, som i år hamnade trea i damall-

svenskan! Kamratskap, lojalitet, sam-

hörighet, en entusiastisk tränare och 

en by, som till hundra procent är en-

gagerad i laget, är framgångsfaktorer.  

Två dagar före ärtsoppan ägde Fot-

bollsgalan rum. Då utsågs Thomas 

tillsammans med sin medtränare i 

Vittsjö till Sveriges främste damfot-

bollstränare. Heder åt Thomas! 

Trafikverket 

Trafikverket planerar att utföra tre åtgärder för att förbättra 

framkomlighet, tillgänglighet och trafiksäkerhet och kommer 

under vintern och våren att göra undersökningar i områden som 

berörs: 

- ny busshållplats längs riksväg 9 och ett vänstersvängfält in mot 

Killebacken 

- enklare gång- och cykelväg längs Karakåsvägen/

Bredarörsvägen med start i korsningen Bredarörsvägen/

Esperödsallén ner till Kiviks Musteri 

- ny vägdragning av Esperödsallén vid Kivik-Esperöds Arboretum 

Mer info på: www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-

och-forbattrar/vag-9-kivik-tatortsatgarder/  

Behov av åtgärder i Kivik 

I november hade representanter för Byalaget ett 

möte med kommunens gata/park, då en rad an-

gelägna frågor för Kivik diskuterades. Minnesan-

teckningar från mötet finns på Byalagets hem-

sida, se länk under Nyheter. 
 

Info från kommunalråden 

Då de båda kommunalråden i oktober var på Ica 

Kivik och träffade kivlingar, kom en del frågor 

som inte omedelbart kunde besvaras. Kommu-

nalråden har nu återkommit med svar på flera 

frågor. Svaren finns på Byalagets hemsida. 

Glädjebäraren 

Styrelsen har beslutat att utlysa en tävling med arbets-

namnet ”Glädjebärare”. Tävlingen går ut på att skapa 

ett konsthantverk, som ska placeras på Torget. Tävlings-

bidragen kommer att presenteras på årsmötet 2020, då 

det även kommer att röstas fram ett vinnande förslag. 

Konsthantverket ska invigas på Kristi Himmelfärdsafton 

2020. Ytterligare info på Byalagets hemsida. 
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Byalagets styrelse tillönskar alla medlemmar  

En God Jul 
och 

Ett Gott Nytt År! 

Några kommande aktiviteter 

Årsmöte: onsdagen den 11 mars 2020. Vill 

du vara med i styrelsen, hör av dig till ordf. 

Byalaget inbjuder politiker till ett offentligt 

möte den 22 april 2020. 

Kristi Himmelfärdsafton. Firande av våren, 

utdelning av stipendier ur Kiviks Scoutkårs 

Minne, invigning av konsthantverket.   

Hastigheten igen 

I början av november hade polisen hastighetskontroll vid 

genomfartsvägen i Kivik. Under en timme och en kvart var 

det sju hastighetsöverträdelser mellan 53 och 68 km/tim, 

varav två med lastbilar. Med tanke på att det bara var i ena 

riktningen och ofoget hos vissa bilister att varna medtrafi-

kanter, var det uppseendeväckande många. Det stärkte den 

bild av situationen som boende längs vägen rapporterat. 

Byalaget har flera gånger skrivit till Trafikverket i frågan, 

hittills utan att få gehör. Nu har vi fått stöd. Våra båda kom-

munalråd, Jeanette Ovesson (M) och Pia Ingvarsson (S), har 

i en skrivelse till Trafikverket påtalat de höga hastigheterna 

på genomfartsvägarna i byarna. Som exempel har man an-

gett Kivik. Låt oss hoppas att Trafikverket nu lyssnar. 

Två granar i byn! 

Förutom granen på Torget har vi en stor gran på 

gräsplätten framför Buhres. Granen är skänkt av 

Thorvald och Ulla Persson, nedsågad av Adam Ro-

senberg St. Olof, uppsatt av Christer Nordin och 

smyckad av Mats Olsson. Ett stort tack till dem alla!  

Arkitektur- och kulturmiljöprogram 

Alla medlemmar i Byalaget har via mejl erbjudits 

möjligheten att framföra sin åsikt kring viktiga kul-

turmiljöer och var man kan tänka sig framtida ny-

byggnationer. Byalagets styrelse har även avgett en 

skrivelse i ärendet, se hemsidan, 

After Work 

Byalaget har under hösten arrangerat två fredagsträffar, 

hos Eva på Torget och på Friden. Båda kvällarna lockade 

med god mat och trevliga tävlingar. 

Kiviks Scoutkårs Stipendium 

Byalaget kommer för tredje gången att dela ut sti-

pendier till ungdomsverksamhet i bygden. 

Information kring ansökan med mera finns på Byala-

gets hemsida.  

Lucia 

Torget lystes upp av marschaller och facklor, när Sofiaskolans flick- och pojkkör stämningsfullt, under välbekant 

luciasång, radade upp sig framför kivlingarna. Därpå följde kända och älskade julsånger, och visst kände vi att julen 

närmar sig. Som tack fick ungdomarna en minnesgåva, ett litet smycke designat av Lisa Tofft. 


