
          Byabladet på Kivik    
Mars 2020 nr 1 

e-post: info@byalagetpakivik.se      Hemsida: www.byalagetpakivik.se    Bankgiro: 5147-2884 

Årsmötet 

Tävlingsbidrag på konsthantverken ”Glädjebäraren” hängde på väggarna och mötte Byalagets medlemmar, när de 

kom till årsmötet. Fem olika bidrag hade lämnats in och medlemmarna fick varsin röstsedel, där de kunde rösta på 

det bästa alternativet. Det vinnande bidraget har lämnats in av Kjell Nilsson. Bild se hemsidan. 

Nu ska Byalaget träffa kommunens representanter och diskutera det praktiska arbetet. Byalagets förslag är att det 

ska placeras på Torget. 

Två motioner hade lämnats in, en om de bristfälliga papperskorgarna vid lekplatsen i hamnen och en om hundrast-

gård vid Tuttevi. Det beslöts att motionerna bereds av styrelsen.   

Styrelsen 2020 

Jan Nilsson, ordförande för 2020 

Cecilia Buhre, vice ordförande 

Kia Åkerblom, sekreterare 

Agneta Smith, kassör 

 

Kiviks Scoutkårs Minne 

I år har tre föreningar ansökt om stipendier. En arbetsgrupp ur styrelsen och en person utanför styrelsen har grans-

kat ansökningarna och lämnar förslag till Byalagets styrelse, som har att fatta beslut om utdelningen. 

Utskick till hushållen 

Styrelsen beslöt att försöka nå fler än de cirka 400 hushållen av cirka 800, som finns i Kivik, som medlemmar. Därför 

skickade vi ut ett litet informationsblad till cirka 1 600 hushåll i Kivik med omland. Tyvärr kan vi konstatera, att till 

dags dato har endast ca 170 betalat den låga avgiften på 100 kr! Tillhör du en av dem som inte betalt, så är det inte 

försent! 

Måsalycke återvinningsstation 

SYSAV beslöt i höstas att lördagsöppethållandet ska upphöra på Måsalycke återvinningsstation den 1 april 2020. 

Man hänvisade då till återvinningsstationen i Simrishamn, som har öppet både på lördagar och söndagar. 
Kan tyckas vara en förbättring, men inte för invånarna i norra delen av kommunen. Därför träffades elva byalag och 

skrev en protestskrivelse till SYSAV, som de ännu ej besvarat. Beslutet ligger fast enligt muntligt besked. Vi har öns-

kat att få träffa dem och diskutera vad vi kan göra i framtiden – ändra beslutet.  

Vår skrivelse till SYSAV finns på Byalagets hemsida. 

Glödlampor ICA 

En styrelsemedlem föreslog att ICA Piraten, likt Götes Allköp i Brösarp, skulle ha en liten glödlampe-igloo stående 

utanför affären. Kontakt togs med ICA-chefen Ola och ÖKRAB som direkt var positiva till förslaget. Så inom kort 

kommer ÖKRAB att ställa en igloo där, så vi slipper slänga glödlampor i vårt vanliga avfall. En bra miljövinst!  

Gröna Pinnen 
För några år sedan planterade kommunen en, efter Byalagets önskemål, en vad vi trodde, vacker liten gran. Byala-

get har sommartid varje vecka vattnat och pratat grant med den. Tyvärr har den inte utvecklats som andra normala 

granar gör, utan liknar mest en grön pinne. Byalaget har givetvis påpekat detta och det finns visst hopp om att det 

kan ske något!  Bild se hemsidan. 

Harriet Gestrelius, ledamot 

Håkan Hjelm, ledamot 

Annette Hansson, ledamot 

Pär Sundberg, ledamot  
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HLR 

Vi har flera hjärtstartapparater utplacerade i byn. ICA, Sparbanken Syd, Brandstationen, Kiviks Hotell, Kiviks Bio, 

Strand, Buhres på Kivik, KAIFs klubbstuga, Skolan, Sporthallen och Äppelgården. Gott och väl det – men kan du kla-

ra att använda den? Om inte, så erbjuder Byalaget i samarbete med Jens Hansson en tretimmars gratis utbildning i 

HLR. Även om du gått den, så behöver kunskaperna kanske fräschas upp? Kunskap är färskvara! Anmälan senast 22 

april till jankivik@outlook.com 

Samverkan för Hanöbukten 

Sedan ett par år sedan har Museet på Kivik stått som projektägare för en paraplyorganisation för byarnas och före-

tagens miljöarbete för ett renare vatten i Hanöbukten. I organisations finns ett femtontal byalag och lejeföreningar, 

forskare och flera lokala företag längs hela Hanöbukten. Lokala initiativ har tagits: anläggning av våtmarker, utställ-

ningar, försök att komma tillrätta med brunifiering av vattendrag m.m. 

En ny organisation har bildats, med samma namn. Ett första konstituerande möte äger rum i Åhus den 17 mars. 

Organisationen bjuder även in till en hållbarhetskonferens på Kiviks Musteri den 27 april. Se hemsida https://

www.samverkanhanobukten.org/  

Trafiken på och omkring Kivik 

Trafikverket inbjöd till ett välbesökt möte på Esperöds Herrgård i februari. De presenterade de tre kommande arbe-

tena, som ska ske i byn: 

* vänstersväng vid Stärkan 

* nya busshållplatser vid Stärkan 

* ny dragning av väg och G/C mot Kiviks musteri 

https://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/vag-9-kivik  

Vårens program: 

Byastädning 5 april 

Vi samlas, som traditioner bjuder, som vanligt på parkeringen i kläder efter väder, med plockepinnar och glatt hu-

mör för att påskstäda byn med omnejd. Efter fullföljt uppdrag äter vi en gemensam lunch på en lokal krog! Bild! 

Politiker/tjänstemannamöte 22 april på Äppelgården 

Vi har via kommunalrådet Jeanette Ovesson bjudit hit politiker och tjänstemän för att diskutera smått och stort 

som rör oss i byn. Kom och gör din röst hörd!   

Vårhälsning 20 maj 

Traditionsenligt firar vi vårens ankomst på Hamnplan, när nästan sommaren gjort sitt inträde. Som vanligt kommer 

Simrishamns Musikkår och SPF Seniorernas kör att inrama arrangemanget. Vår avgående kyrkoherde Per Frostens-

son ska göra en trevlig betraktelse över våren. Förhoppningsvis har vi fått det vinnande bidraget till 

”Glädjebäraren” på plats, så att vi kan inviga det! 

Vi kommer även att dela ut stipendier till de föreningar, som ansökt därom. 

Fotbollsresa Vittsjö-Rosengård 21 juni 

På vår ärtsoppekväll i höstas hade vi den framgångsrike tränaren kivikspågen Thomas Mårtensson på besök. Han 

berättade entusiastiskt om sitt arbete som fotbollstränare i Vittsjö. Då beslöt vi att arrangera en resa upp till Vittsjö 

och se på en spännande match mellan två av Sveriges bästa kvinnliga fotbollslag. 

Resan är den 21 juni och vi har bokat buss hos Kiviks Taxi. Priset för resan är 150 kr. Sedan tillkommer inträde på ca 

100 kr, som man betalar på plats. 

Sätt in 150 kr på Byalagets bankgiro 5147-2884 och ange ditt namn. Anmälan är bindande! Först till kvarn…  

Byavandringar 8 juli norra Kivik och 22 juli södra Kivik  

Vår okrönte Kiviksexpert Tommy Gustafsson upprepar även i år de omtyckta, trevliga och intressanta byavandring-

arna. Samling på torget klockan 18.00, start 18.30. 

  Redaktörer: Jan Nilsson och Kia Åkerblom 
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