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V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E 

för Byalaget på Kivik, avseende år 2019. 

Styrelsearbete m.m.  

Styrelsen har under verksamhetsåret haft tio proto-
kollförda sammanträden utöver årsmötet. 

Ett antal samverkans- och planeringsdialoger har ägt 
rum med Kiviks Båtklubb, Museum & Arkiv på Kivik, 
Kulturföreningen Bernadotte, Föräldraföreningen på 
Piratenskolan och Kiviks Turism.  

Byalaget har haft flera kontakter med Simrishamns 
kommun, främst med samhällsbyggnadsförvaltning-
en, där lokala frågor diskuterats. Protokoll finns på 
nätet. 

Under året har styrelsens samtliga ledamöter ansva-
rat för olika aktiviteter och andra åtgärder så att alla 
har känt full delaktighet.  

Hjälpande Händer har varit ett värdefullt stöd i vårt 
arbete. Samordningen av Hjälpande Händer har skett 
genom Sven Gedda. Ett mål är att engagera ytterligare 
medlemmar i vårt arbete. 

 

Medlemsantal.  

Medlemsantalet per den 31/12 2019 var 382 hushåll. 

Viktiga informationskanaler för Byalaget under 2019 

Byabladet 

Under året har styrelsen gett ut fyra nummer av Byabladet med aktuell information. Byabladen har skickats digitalt 
och även i postlådan till medlemmar, som saknar e-post. De har också satts upp på våra lokala anslagstavlor samt 
lagts ut på Byalagets hemsida. 
 

Hemsidan 

Aktuella bilder och information läggs kontinuerligt upp under året. Här finns även information om styrelsen, ge-

nomförda och kommande aktiviteter samt årsmöteshandlingar. 

 

Facebook 

Förutom på vår egen sida på Facebook lägger vi upp aktuella aktiviteter på KIVIK Anslagstavla.  

Förtroendevalda.  

Styrelsen har haft följande sammansättning under det 

gångna verksamhetsåret, 2019: 

Jan Nilsson, ordförande 

Cecilia Buhre, vice ordförande 

Göran Ejlertsson, sekreterare 

Agneta Smith, kassör 

Anita Egerius, ledamot 

Harriet Gestrelius, ledamot 

Håkan Hjelm, ledamot 

Bibbi Nilsson, ledamot 

Echi Åberg, ledamot 

  

Byalagets revisorer har varit Gunilla Lundberg och 

Inga Christensen med Johan Holmgren som ersättare.  

Valberedningen har bestått av Alf-Göran Andersson, 

ordförande, Johan Holmgren och Helen Ljungberg-

Ask. 



Året som gått — ett axplock 

Ett axplock av åtgärder vidtagna eller som påbörjats under 2019, där Byalaget varit medverkande/påtryckande/

föreslagande:  

Ekonomi 

Verksamhetsstöd har under året getts till Räddningsvärnet på Kivik.  

Den ekonomiska redovisningen återfinns i Bokslut för 2019, som kommer att vara tillgänglig vid årsmötet tillsam-
mans med revisorernas berättelse. 
  

Julgranar 

På Kiviks Torg har kommunen under 2018 planterat en gran, som så småningom är tänkt att växa till sig. En hög, 
vacker gran skänktes av Thorvald och Ulla Persson och placerades på hamnplan.   
 

Hamnen 

Byalaget har planterat och underhållit blomlådorna. 
 

Trafiksäkerhet 

Styrelsen har under året haft flera kontakter med kommunens trafikansvarige, Polisen och Trafikverket angående 
höga hastigheter på riksväg 9 genom Kivik. Polisen genomförde vid ett tillfälle annonserad hastighetskontroll vid 
väg 9.  

Våra tidigare skrivelser har inte gett något påtagligt resultat, men nu har även kommunens kommunalråd påtalat 
problemet för Trafikverket. Vi är optimistiska och tror att våra förslag på sikt kan ge resultat.  
 

Samverkan för Hanöbukten 

Byalaget har under flera år tidigare aktivt deltagit i diskussionerna kring den marina miljön i Hanöbukten. Byalaget 
deltog i ett stormöte i januari på Bion där aktuell forskning och kommande projekt för att bättra havsmiljön i Hanö-
bukten presenterades. 

Samverkan för Hanöbukten har organiserat flera kustråd, med representanter från kustsamhällena från Simrishamn 
i söder till Åhus i norr. Representanter för Kivik är Mats Olsson och Håkan Hjelm. 
    

Glädjebäraren 

Styrelsen har utlyst en tävling med arbetsnamnet ”Glädjebärare”. Tävlingen går ut på att skapa ett konsthantverk, 

som ska pryda torget. Tävlingsbidragen kommer att presenteras på årsmötet 2020, då det kommer röstas fram ett 

vinnande förslag. Konsthantverket ska invigas på Kristi Himmelsfärdsafton 2020. 

 

Arkitektur-och kulturmiljöprogram 

Under hösten hade alla möjlighet att framföra sina åsikter kring viktiga kulturmiljöer och var man kan tänka sig 

framtida nybyggnationer. Byalagets styrelse har även avgett en skrivelse i ärendet, se hemsidan. 

 

Taggen 

Under hösten återkallade sökande i målet, Taggen Vindpark AB, sin ansökan. Byalaget har tidigare lämnat in en re-
misskrivelse i ärendet. 
 

Piratenskolan Kivik 

Styrelsen stödjer Föräldraföreningens enträgna kamp för att skolan i Kivik skall finnas kvar. 

 

 



2019 års medlemsaktiviteter 

 

Byalagets årsmöte, 13 mars  

Årsmötet besöktes av 50-talet medlemmar. De stadgeenliga förhandlingarna var snabbt överstökade. Efter förhand-
lingarna avnjöts traditionsenligt kaffe och fastlagsbulle. Gästföreläsare var Patrik Svensson, Åhus som visade intres-
santa undervattensfilmer från Hanöbukten. 

 

Infomöte om reningsverket 

Byalaget arrangerade ett möte med kommunen om det nya reningsverket, som kommer att stå klart vid årsskiftet 

2020/21. 

 

Invasiva arter 

Byalaget arrangerade ett möte i samarbete med ett Leaderprojekt. Många hotande främmande arter utgör ett hot 

mot den biologiska mångfalden, även i våra villaträdgårdar. Vi fick många tips på hur vi kan bekämpa dessa. 

 

Byastädning, 14 april 

Traditionellt städar Byalagets medlemmar av Kivik inför påsken och dess konstrunda. Som tack för arbetsinsatsen 

njöt vi av stekt sill från Buhres på Kivik. I aktiviteten deltog 30-talet medlemmar ur Byalaget på Kivik. 

 

Filmvisningen i maj 

I samarbete med Kulturföreningen Bernadotte och Kiviks Museum visades filmen ”They never grow old” ett tidsdo-

kument från första världskriget. 

 

Kristi Himmelfärds Afton vid hamnen, Stipendieutdelning den 29 maj 

Till tonerna av ”Kivikspolka” tågade Simrishamns Musikkår och fackelbärarna in på södra hamnplan och tände bålet. 
Vårtalet hölls av Lisa Tofft och vårsånger framfördes av SPF Kivikskören.  
Därefter vidtog utdelningen av stipendier till Kiviks Scoutkår minne. I år fick Andrarums IF, Kiviks AIF P14/15 och 
Brösarps Scoutkår pengastipendier.   
Kiviks simklubb sålde korv och dryck. 

 

Byalagets styrelse på ICA 

En lördagsförmiddag stod representanter från styrelsen och diskuterade med folket i byn. Många bra förslag på för-

bättringar kom fram, som sedan styrelsen förde vidare till ansvariga på kommunen. 

  

Byavandringar 

Två onsdagskvällar i juli samlades många intresserade till de två årliga byavandringarna. Den ena gick i södra Kivik, 

den andra i norra. Kivikskännaren Tommy Gustafsson var som vanligt ciceron och gjorde också som vanligt ett hu-

moristiskt och uppskattat jobb med sina sanningar och skrönor. Sparbanken Syd bjöd på förfriskningar. 

 

Kiviks Byagille, 3 augusti 

Föreningarna på byn, Byalaget, Båtklubben, KAIF och Kulturföreningen Bernadotte beslöt att arrangera ett Byagille 

under sommaren 2019 på Solevi. En arbetsgrupp under Byalaget bildades och arbetet påbörjades. Med stor kompe-

tens från alla inblandade genomfördes en mycket lyckad fest i trevlig miljö med god mat och underhållande musik 

av Glad Pack. Ett arrangemang som vi säkert genomför igen om några år! 



Kultur på Båtklubben - Kivik Swings, 5 juli 

I juli spelade traditionsenligt Pipp´s Blue Six upp till dans på Båtklubbens ”Baksida”.  Kvällen var ett samarrangemang 
för medlemmarna i Byalaget på Kivik och Kiviks Båtklubb. 

 

Strandstädning, 14 september 

Vitemölla Lejeförening och Byalaget genomförde en städning av stranden mellan Kivik och Verkeån. Arrangemanget 
avslutades med en korvgrillning under trevliga former. 

 

Kulturfilm, 25 september 

Filmen ”Bröderna Lejonhjärta” visades för medlemmar i Byalaget och Bernadottes kulturförening på Bion. Helena 
Rimfors från Brösarp inledde med att berätta om detaljer från filminspelningen. Publiken bjöds på kaffe och tårta. 

 

Kommunalråden på ICA 

En lördagsförmiddag fanns våra båda kommunalråd, Jeanette Ovesson och Pia Ingvarsson och lyssnade på röster 
från folket på Kivik. Många kloka synpunkter framfördes och kommunalråden har avgett en skriftlig sammanfatt-
ning, som finns på vår hemsida.  

 

Kivik lyser, 1 november  

Under allhelgonahelgen deltog Byalaget precis som tidigare i firandet tillsammans med andra kiviksföreningar. Nytt 
för i år var att vi samlades på Kiviksgraven och vandrade längs marschallupplyst väg till Solevi. Där lästes berättelsen 
om solsagan tillsammans med stämningsfull musik. Efteråt bjöds det på korv och goda drycker, sponsrat av ICA Pira-
ten Kivik och Musteriet.  Ett samarrangemang mellan Byalaget, ICA Piraten, KAIF, Kiviksgraven, Museet och 
Musteriet. 
 

Ärtsoppa, 13 november  

En novemberkväll samlades närmare ett 60-tal medlemmar för den traditionella ärtsoppekvällen. Vällagad ärtsoppa 
från Kiviks Hamnkrog och punch därtill avnjöts. Efter soppan kåserade kivikspågen Thomas Mårtensson om sitt 
framgångsrika tränarjobb i Vittsjö GIK. En kväll väl värd att minnas! 

 

Lucia på Kiviks Torg 

På kvällen den 12 december fick vi se och lyssna till det numera traditionella luciatåget. Arrangemanget skedde i 
samarbete med Lions Club i Simrishamn och i år med Sophiaskolan i Rörum. Deltagarna i luciatåget tackades som 
vanligt av Byalaget med var sitt smycke signerat Lisa Tofft. Kiviks Simklubb sålde varm korv. 

 

After work 

Under två fredagar under hösten arrangerade Byalaget afterwork med god mat och musiktävlingar. 

 

Nyårsafton 

I väntan på raketuppskjutningen på kvällen arrangerades en tipsrunda med efterföljande grillning vid Kiviks bastu. 

Ett samarrangemang mellan Byalaget och Bastuföreningen. 

 

 



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 2020. 

 

Byalaget på Kivik arbetar för ett trivsamt och välkomnande Kivik med omland. 

  

Kivik i februari 2020 

 
 

 

Jan Nilsson     Cecilia Buhre     Göran Ejlertsson 

 

 

 

Agneta Smith    Anita Egerius     Harriet Gestrelius 

 

 

 

Håkan Hjelm    Bibbi Nilsson     Echi Åberg 
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