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Kivik Swings 
Det svängde ordentligt över hela hamnområdet när JAZZIT 

jazzade loss på baksidan av båtklubben. Många förbipasseran-

de kastade längtansfulla blickar in på gården. I det årliga sam-

arrangemanget av Båtklubben och Byalaget kunde, äntligen, 

medlemmar från de två  föreningarna umgås över en bit mat 

och njuta av musik. Allt skedde på behörigt avstånd men det 

påverkade inte den goa stämningen det minsta. 

Höstens program  

Alla våra arrangemang måste naturligtvis 

följa FHM regler och vara smittsäkra! 

 

Trafiken i byn 
Kivik blir under sommartid, speciellt vid olika  evenemang, belamrat av flera fordon än vad vägar och parkeringsplatser tillåter. 
Till detta kommer att varutransporter och godstrafik från stora företag i närområdet skall ta sig fram.  

För att hitta lösningar på problemet arbetar Simrishamns kommun med framtagande av en Mobility management-plan med 
målet att ta fram åtgärder som handlar om att informera, samt effektivisera och styra trafiken bättre. Åtgärderna handlar alltså 
inte om att bygga ny infrastruktur utan om att bättre utnyttja den som finns och planeras.  

Därför har  kommunen bjudit in två representanter från Byalagets styrelse till en digital workshop den 6 oktober. Styrelsen har 
listat de problem  och utmaningar som vi känner till. 

Har du förslag på flera punkter kan du skicka dem till  jankivik@outlook.com  se även www.byalagetpakivik.se 

Kivik lyser 
Eftersom våra närmsta grannar Grevlunda-Vitaby, är årets 

ljusby har vi planerat att avsluta  ljushelgen på söndagskvällen 

den 1:a november i Kivik istället för att ha arrangemang på 

fredagskvällen, som vi har gjort de senaste åren. Våra planer 

är, att ha hela arrangemanget på torget, kl 19.00, med invig-

ning av vårt konstverk ”Glädjebäraren”, utdelning av årets 

scoutkårsstipendier och musik av Simrishamns musikkår.  

Möjlighet att köpa korv och varm choklad kommer att finnas.

Fotbollsresa till Vittsjö 
Vi gör ett nytt försök att åka och titta på Vittsjö kvinnliga fot-

bollslag som tränas av kiviksbon Tomas Mårtensson. Vi åker 

med buss lördagen den 17 oktober kl 12.30 för att vara på 

plats vid avspark mellan Rosengård och Vittsjö kl 15.00. Priset 

för resan är 150 kronor, tillkommer inträde 100 kr. Sätt in 150 

kr på Byalagets bankkonto 5147-2884  och ange ditt namn. 

Kulturfilm 
Vi skjuter på vår traditionella  kulturfilm till nästa år! 

Ärtsoppa i november                                                               

Vi planerar att ha vår traditionella ärtsoppekväll någon gång i 

november. Vi återkommer med info. 
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Diskussion med Samhällsbyggnadskontoret 
Byalaget har fortlöpande diskussioner angående den fysiska miljön i byn med Samhällsbyggnadskontoret. Vi har skrivit punkter 
som de ska få ta del av och hoppas att vi kan ha en träff  med dem i Kivik för att  diskutera  dessa. 
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Redaktörer: Jan Nilsson, Kia Åkerblom, Harriet  Gestrelius   

Husbilarna: 

 Ska de hänvisas enbart till uppställningsplatserna vid campingen, Kiviksgraven och Tuttevi? 

 Skall servicen vid Tuttevi byggas ut med sop- och latrintömning? 

 Skall husbilarna ha förbud att köra ner i byn? 

 Skall det sättas upp anslag vid tillfartsvägarna var uppställningsplatser finns? 

 

Hamnen: 

 Om vi får ökad trafik i hamnen och på Tuttevi borde kanske trafiken styras via Solevistigen-Reningsverket-Solevi? I såfall 

 måste den asfalteras. 

 Skall vi ha parkeringsplatser framför båtklubben? 

 Skall det anläggas ny parkering norr om bastun? 

 Skall enkelriktningen utanför Havängsbodarna tydliggöras bättre? 

 I nuläget är det endast tillåtet att parkera på  Tittutvägens ”sjösida” Är det bra med tanke på utryckningsfordon? 

Byn: 

 Skall Eliselundsvägens nedre del enkelriktas? 

 Hur skall vägkorsningen-Riksväg9-Esperödsliden-Esperödsallén utformas? Trafikverkets ansvar, men kanske  

 kommunen har en idé om hur det ska lösas. 

 Hastigheten på riksväg 9 måste beaktas och åtgärdas. Detta är dock inte kommunens beslutsområde. 

Trafikverket 
Den nya gång-och cykelbanan mot Ravlunda har uppskattats av både fast boende och turister. Dock har Byalaget anmärkt på 

att pollarna på ömse sidor om bron väster om Vitemölle kan utgöra en trafikfara för cyklisterna. Vi har också påpekat att det 

inte finns några varningsskyltar för  bilister om korsande cykeltrafik och att bilister genar över på cykelbanan i närheten av Rav-

lunda. Tidigare fanns det plaststolpar som avgränsade bil– och cykeltrafiken. Vi har emellertid inte fått något svar ännu, 

Har du förslag på flera punkter kan du skicka dem till  jankivik@outlook.com  se även www.byalagetpakivik.se 

 

 Asfaltering av gatorna i byn—många potthål, exem-

pelvis på Agdelundsvägen, Moriabacken, hamnen m.fl. 

 Borttagen bom saknas vid Avenboksvägens slut. 

 Hundlatrinlåda önskas på Kiviks stora väg någonstans 

mellan Killegården och Agdelundsvägen. 

 Vad ska hända med de gamla röjda äppelträdsodling-

arna längs Kiviks stora väg? 

 Vad ska hända med flishögen vid Nordins väg? 

 

 Vi har önskan om att få lika vackra blomsterarrange-

mang i krukor  som besökande i Simrishamn kan njuta 

av. 

 Vi har tidigare skickat ett önskemål angående badtrap-

por vid badplattan på Norra Hamnpiren. Vad händer? 

 När ska ”gröna pinnen” ersättas av en vacker gran? 

 Ett stort problem har varit överfulla containrar och 

nedskräpning på återvinningsstationen vid Nordins 

väg. 

 Regler för tillfälliga användare av marken på hamnom-

rådet t ex glassförsäljare? 


