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Fartkameror 
Styrelsen skrev i våras till Trafikverket och föreslog att det 

skulle sättas upp fartkameror längs riksväg 9, som går 

genom byn. Vi erbjöd oss även att bekosta två kameror. 

 Svaret från Trafikverket. Det förekommer kameror på sträckor 

med skyltad hastighet 50km/tim, på platser där hastighetsöver-

trädelserna varit betydande och trafikmängderna är höga. 

Samma gäller sträckor som idag har 40 km tim men vid installa-

tionen av fartkameran var hastigheten 50 km/tim. Sträckor i 

tätorter med skyltad hastighet 40 har inte varit aktuella för 

fartkameror. Olycksrisken mätt i svårt skadade och döda är 

lägre vid lägre hastigheter vilket gör det svårt för dessa sträck-

or att möta kriterierna. Trafikverket regionalt jobbar årligen 

med att spela in fler platser till Trafikverket nationellt, som till-

delar antalet fartkameror i hela landet. I år fick inte Skåne län 

några tilldelningar. Jag kommer ha er plats i åtanke till nästa 

inspel. 

Kiviks Scoutkårs Minne 
Byalaget fick för ett par år sedan en större summa 

pengar, som ska delas ut under20 år till ideella före-

ningar i vårt närområde. Årets stipendiater är 

 KAIF Flicklag -15, som får 30 000 kronor, som 

de ska använda till träningsläger. 

 Kiviks Simklubb, som får 16 000 kronor för att 

utbilda sina ledare 

 Södra Skånes Scoutdistrikt, 30 000 kronor, för 

att genomföra en säkerhetsutbildning för 

scouter. 

Med tanke på pandemin kan de kanske inte genom-

föra aktiviteterna som planerat under detta år, men 

de kommer att göra det under nästa år i stället!

Traditionsenligt brukar vi dela ut stipendierna under 

vårhälsningen på Kristi Himmelsfärdsafton, men vi 

skjuter fram det till ett senare tillfälle! 

”Gröna pinnen” 

Denna följetong om ”granen” 

på Torget tycks få ett lyckligt 

slut: kommunen har lovat att 

byta ut den till en vackrare och 

mer ”lookalike” gran. 

Gammal fruktodling blir strövområde 

för får och lamm 
En driftig företagare kommer att stängsla odlingen 

nedanför Oskars Hus och bedriva fårskötsel där. Ett 

nytt trevligt inslag i Byn! 

. 

Glädjebäraren 

Byalaget utlyste i höstas en tävling för konsthantverkare i 

vårt närområde. Flera förslag lämnades in och sedan skedde 

det en sluten omröstning på årsmötet i mars. Vinnare blev 

Kjell Nilsson, Tomelilla som har skapat ett skepp i metall, 

som ska placeras på Torget. Vi planerade att ha en högtidlig 

invigning med Simrishamns Musikkår samma kväll som vi 

skulle tänt vårbålet vid Södra Hamnplan.  Men detta arran-

gemang är också skjutet på framtiden  - eventuellt kan det 

kanske ske i samband med ”Kivik lyser”. 
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Styrelsens arbete 
Vi har haft ett telefonstyrelsemöte under våren. På det mötet 

beslöt vi att inte tillstyrka medlemsförslaget om hundrastgård 

vid Tottevi Vi anser att det finns flera hundlatrinlådor och sto-

ra, vackra grönområden där hundar  kan rastas.   

 Styrelsen 2020   Harriet Gestrelius, Agneta Smith, Kia 

Åkerblom, Håkan Hjelm, Jan Nilsson (saknas på bilden: Pär 

Sundberg, Annette Hansson och Cecilia Buhre). 

 

 

 

Det var ovanligt många som deltog i städningen av byns 

gator och stränder. Efter två timmars idogt samlande av 

diverse skräp fylldes ett släp med sopsäckar och träbråte. 

Avslutat arbete firades med medhavd fika utomhus på 

behörigt avstånd från varandra. 

 

Kh Per Frostenssons vårhälsning 
Det är allom bekant att vår populäre kyrkoherde Per ska ta sig an nya utmaningar 
i höst. Inte desto mindre hade han lovat att förgylla vårt traditionella firande på 
Södra Hamnplan, som är inställt. 
 
Nu på onsdag skulle vi ha stått ute vid hamnplan, sett in elden, känt värmen, sett in i lågorna som dansat upp mot den mörk-
nande himlen, sett ut över det hav, det vatten som format vår historia, våra kroppar, våra liv. Vi skulle ha sett in i varandras 
ansikten, kanske bytt några ord med en känd, en älskad eller en främling. Vi skulle ha lyssnat till körens sånger om våren, hop-
pet om en ny tid. 
Vi kan inte det. 
Jag pratade med en kvinna som är över 90 och som levt stora delar av sitt liv här i bygden. 
- Jag har aldrig upplevt nåt liknande under mitt liv. Inte ens kriget stängde ner samhället på samma sätt. 
Elden har ju i folklivet varit en symbol för att skrämma bort ondskan och fira livet. Men bakgrunden var ju att allt torrt skräp, 
alla beskurna och döda grenar, skulle brännas upp. Och lämnas. 
Vårbålet samlas av resterna från det som en gång växte och bar liv. 
Det är det gamla som ska brännas upp för att nytt liv ska få plats. Vi lämnar vinterns kyla och tar emot vår och försommar som 
en ny dag, en pånyttfödelse. 
Här i Kivik och i bygden runtomkring finns så mycket fint. En gemenskap av människor. Otroliga naturvärden. Det finns traditio-
ner och sammanhang – det finns fräscht nytänkande och entreprenöranda. Det finns odling, förädling och gastronomi. 
Just den osynliga gemenskapen är så viktig. I byalaget, med styrelsen i spetsen finns stort engagemang. Det finns många orga-
niserade – och helt lösa – former för mänsklig gemenskap mitt ibland oss. 
Nu sänder jag vårens hälsning till er alla. Mitt i den tid som utmanar oss, som kräver oss, som slår sönder förväntningar frågas 
efter vår uthållighet. Låt Kristi himmelsfärds aftons virtuella brasa få bränna bort det som varit. 
Sträva efter att lämna det i ditt liv bakom dig, som inte gagnar din framtid. Släpp de bördor som inte hjälper dig att möta mor-
gondagen. 
Jag önskar dig en god vår och en god sommar 2020! 
 

Styrelsen önskar Byalagets medlemmar en fin sommar.  
  

Byastädning 

Sommarens program 
Styrelsen hade planerat att genomföra två Byavandringar i Tommy Gustafssons regi, fotbollsresa för att titta på damerna i Vitt-

sjö GIK och Kivik Swings i slutet av juli samarbete med Båtklubben. Alla dessa arrangemang är skjutna på framtiden. Skulle det 

ske en radikal förändring av hälsoläget återkommer vi. 

Det är inte för sent att betala in medlemsavgiften, 100 kronor per hushåll och år. Bifoga din mailadress på inbetalningskor-

tet. 


