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Gata-park 2019-11-12 

 

Närvarande: Pia Petersson G/P, Elisabeth Bringsäter G/P, Jan Nilsson, Mats 

Olsson, Håkan Hjelm, Agneta Smith, Cecilia Buhre, alla byalagare. 

 

Blått: minnesanteckningar från mötet Pias kompletterade med undertecknads. 

 

• Stängseltråd vid sidan av cykelbanan vid Kiviks Stora väg, Killegården 

och norröver tas bort och eventuellt även de sneda stolparna. 

Fastighetsavdelningen. Pia cc till Fastighet! 

• Skötsel fruktodlingar, Agdelund, längs Kiviks Stora väg. Fastighet: pratat 

att ev. ta bort delar av fruktträden för att enklare kunna slaghacka mellan 

raderna. Ev. stängsla in för att möjliggöra för tamdjur att vistas där. Ta 

bort frukträden och flisa – betalar sig själv! Agdelundsodlingarna 

gallringsplan följs med start av gallring 2019-12-01. Pia cc till Fastighet!  

• Gratis arrende av fruktodlingar. Träden är i dåligt skick och det är ej 

lönsamt, vid arrende kommer krav på att förnya odlingar, ej intressant pga 

exploateringsområde. 

• Träbron vid Västanvägens norra del – börjar ruttna. Kollat. Ska åtgärdas 

snarast-akut skaderisk.  

• Tittutvägen: nedsågade grenar på vägen – plockas undan. Trafikverket. 

Byalaget kontaktar. 

• Marknadsplatsen: rester från handikappramp i trä plockas undan. Axels 

tivoli ansvarig. Cecilia fotar och skickar till Pia. Därefter tas kontakt med 

Axels tivoli.  

• Hamnen: plan för södra delen. Miljöteknikundersökning har dragit ut på 

tiden, plan kommer ut under vintern, David Tuvesson. Skickas till 

Byalaget, som brukligt är. Båttrailers som ”ingen” äger transporteras bort 

för att möjliggöra upprensning på grönyta i södra delen av hamnen. 

Placering av soptunnor och bajamaja hos sommarförsäljare ses över inför 

nästa säsong. Pia cc till Hamn! Papperskorgsproblematiken vid hamnens 

lekplats ses över – Rigelejelösningen med källsortering! Hamnkrogens 

förråd mot sjön bygges in. 

• Toras backe: trädrötter lyfter asfalten. Kastanjen skräpar ner, trappan hal. 

Ytan behöver läggas om, men det finns i dagsläget inga medel till det.  

• Gångväg Brännarevägen-Bredarörsvägen (vid sidan om f.d. förskolan): 

trädrötter lyfter asfalten. Ytan behöver läggas om, men det finns i 

dagsläget inga medel till det.   
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• Fortsatt föryngring av träden på skolgården längs Bredarörsvägen. 10-

årsplan för detta finns och följs. Lövsopning TV ansvarig. Byalaget tar 

kontakt. 

• Önskemål om skylt vid Kiviks Stora väg till återvinningsstationen vid 

Nordins väg. Trafikverket och FTI ansvariga. 

https://www.ftiab.se/173.html 

• Vägunderhåll – på flera ställen i byn, men speciellt på Horsåkravägen. 

Väntar på ny gatuingeniör. Akut på bl.a Horsåkravägen, potthål lite 

överallt i byn. Önskemål om papperskorg vid busshållplatsen vid torget, 

södra sidan. 

• Överliggare för att hindra husbilar att parkera på exv parkeringen vid 

Strand, Tittutvägen. En husbilsstrategi pågår och dessa synpunkter lämnas 

till Ann-Sofie Pellas. Elisabeth kallar samman grupp i närtid med olika 

kommunala kompetenser och träffar representanter från Byalaget för att 

diskutera rubricerad fråga. 

• Förbjuda husbilstrafik i nedre delen av byn – hänvisningsskyltar till 

Tuttevi. En pågående detaljplan medger husbilar vid Kiviks camping just 

för att avlasta problematiken. Vägvisning på kommunens vägar och 

eventuellt på TV vägar för att vägvisningen ska få en helhet. Byalaget 

inbjuds för dialog.  

• Trafikströmmarna i och vid hamnen. Detaljplan hamnen pågår. Plan 

kommer under vintern. David Tuvesson. 

• Allmänna toaletter i hamnområdet. Finns planer att placera en toalett på 

gräsplanen vid Buhres. VA behöver göra en pumpstation i området och i 

samband med detta gör fastighet en offentlig toalett. Kommer att ta några 

år innan det är färdigt.  

• Vildsvinsproblematiken. Röjning av området 2019-12-01, då hasselmöss 

gått i dvala. Jakt i samarbete mellan kommunägare och andra jägare i 

området. 

• Nya bussfickor vid RV 9. Tätortsåtgärder i Kivik. TV i samarbete med 

kommunen pågående. Önskvärt att Byalaget är med i dialogen. 

• Hastigheten på RV 9. Dialog pågår med TV, som anser att trafiknätet ska 

vara ett funktionellt prioriterat vägnät. Har hört (Pia) att man tittar på 

trafiksäkerhetsåtgärder vid övergångsställen. Hållplatserna vid Skogsdala 

och Vandrarhemmet kan komma att påverkas. Byalaget har i upprepade 

skrivelser påpekat de höga hastigheterna. Polisen informerad. 

 

Jan Nilsson 

Byalagets ordförande 
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