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Medborgardialog MM-plan, 2020-10-06 
Sammanställning av inkomna synpunkter, från fysisk och digital dialoggrupp 
samt skolelever (särskilt efterföljande möte) 
 
 
1 INFORMATION & SKYLTNING 
 
Övergripande frågor: 

 

• Vad tycker ni om åtgärderna? 

• Möjlighet och hinder för genomförande? (Redan pågående arbete som vi bör känna 

till?) 

 

Fysiska dialoggruppen:  

- Begränsa (minimera) tung trafik till hamnen 

- Begränsa tid som är tillåtet att parkera, ska gälla även husbilar (4 h är lagom) 

- Höjdbommar till parkeringar där husbilar ej ska parkera 

- Tidig skyltning längs väg 9 med info om Kivik, gärna innan Vitemölla t ex i höjd med 

bussficka 

- Positiva informationsskyltar vid infarterna! 

- Enkelrikta del av Eliselundsvägen 

- Minimera antalet husbilar längs kustvägen  

- Husbilar bör lokaliseras till parkering vid Kungagraven samt grusyta vid reningsverket 

med maxtid för parkering 4 h 

- Går det att anordna möjlighet för latrintömning vid reningsverket? 

- Kivik svårt digitalt under sommaren, upprätta informationskanal via 

byalaget/byabladet 

 

Digitala dialoggruppen om parkering:  

- Förslag: appar med info om parkeringsmöjligheter: tex antal platser, beläggning etc 

- Betal-p? man är ej överens inom politiken, en del anser att det skulle leda till fler som 

parkerar, och bli sämre för boende  

- Önskemål om mer parkeringsövervakning då det skapas dålig stämning mellan 

åretruntboende, husbilar och felparkörer 

- Förslag att ge ungdomar sommarjobb att gå runt i Kivik och informera och hålla lite 

koll 

- Många Kiviksbor saknar boendeparkering på egen tomt vilket gör att de parkerar på de 

allmänna parkeringarna. En lösning skulle vara att anordna långtidsparkering längre 

bort i byn där de som saknar boendeparkering kan ställa sig.  

- Torget skulle kunna vara snabb-parkering (10 min?) 

- Korttids-p nere vid hamnen? För att få tillgång till Buhres bla. Tex 30 min parkering  

- Parkeringen vid reningsverket är avstängd, pga ombyggnad men borde kunna 

användas mer framöver, SBN ska titta på det  
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2 ENKLA CYKELÅTGÄRDER 
 
Övergripande frågor: 

 

• Vad tycker ni om åtgärderna? 

• Möjlighet och hinder för genomförande? (Redan pågående arbete som vi bör känna 

till?) 

 

Viss skepticism till olika cykelåtgärder i gruppen, de flesta kommer med bil för en dagsutflykt 

till Kivik, och de flesta är 60+. 

 

- Finns det cykelkartor? Om inte så vore det bra att ta fram en enkel analog karta som 

hotell, turistbyrå, B & B och andra verksamheter kunde dela ut till besökare 

- Svårt att hitta cykelleder 

- Turistbyrån borde ta fram analog karta i samarbete med Kiviks turism som de delar ut 

till verksamheter i Kivik 

- Cykeluthyrare finns, de flesta boenden lånar ut cyklar, problemet är att hitta cykelleder 

- Sätt ett cykelställ vid cykelpumpen vid pumphuset i hamnen 

- Saknas cykeluthyrning i hamnen 

 

Digitala dialoggruppen:  

- Gång- och cykelförutsättningarna behöver förbättras i Kivik 

- Bra med 30 km/h i centrala Kivik generellt (Trafikverket dock tveksamma) 

- Det är smal trottoar på Kiviks stora väg 

- Enkelrikta Tittutvägen och ge plats till gående och cyklister, saknas gångbana idag, 

många rör sig på gatuavsnittet från Eliselundsvägen fram till lekplatsen 

 

Skolelever: 

- Otrygg plats på väg till skolan, skarp kurva vid bensinmacken samt vid 

övergången/övergångsstället från Agdelundsområdet. Använder övergångsställe vid 

Agdelund. 

- Vid Piratenstatyn saknas övergångsställe.  

- Mest läskigt i hamnen för där kör man hur som helst. 

- Det finns bra cykelvägar. Vinter och höst inga problem. Moriabacken lite läskig på 

sommaren när det är mycket trafik och bilar.  

 

 

 

3 HASTIGHET, OMLEDNING OCH GODS 
 
Övergripande frågor: 

 

• Vad tycker ni om åtgärderna? 

• Möjlighet och hinder för genomförande? (Redan pågående arbete som vi bör känna 

till?) 
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Fysiska dialoggruppen:  

- Vitemölla har 30 km/h sommartid, så vill även Kivik ha det med 30 km/h öster om 

väg 9, dvs centrala Kivik 

- Otydlig trafikskyltning i Kivik generellt 

- Idag går den tunga trafiken förbi skolan, men verksamheterna har arbetat med att styra 

trafiken till vissa tidpunkter för att minimera konflikter med skoltrafiken.  

- STOP-skylt Eliselundsvägen 

- STOP-skyltar båda ändar Tittutvägen 

 

Digitala dialoggruppen:  

- Hastighetssänkning - Svår att genomföra enligt Trafikverket (på deras vägar) 

- Omledning till mindre trafikerade vägar under evenemang– ej rimligt att skylta om till 

sämre väg enligt Trafikverket. Tror ej det är så mycket genomfartstrafik, utan den 

mesta är till området  

- Bilfri zon i centrala delarna används vid evenemang som äppelmarknaden, men känns 

ej aktuellt att utveckla. Vid tex evenemang som Kiviks marknad är trafiken 

koncentrerad till marknadsområdet, ej till centrum. Enkelriktning som alternativ. ex 

enkelrikta Tittutvägen sommartid. 

- Buhres leveranser: varje dag sommartid, har ställt krav på leveranser före kl. 9-10.  

 
 
4 MOBILITETSHUBBAR MED CYKELUTHYRNING OCH SKYTTELBUSS 
 
Övergripande frågor: 

 

• Vad tycker ni om åtgärderna? 

• Möjlighet och hinder för genomförande? (Redan pågående arbete som vi bör känna 

till?) 

• Lämpliga platser för mobilitetshubb? Målpunkter för skyttelbuss? Intresse för 

finansiering? 

 

Digitala dialoggruppen:  

- Äldre besökare behöver god tillgänglighet  

- Cykeluthyrare finns så tveksam till fler sådana isåfall handlar det om att utveckla och 

marknadsföra de befintliga bättre: Kiviks camping hyr ut cyklar och även Surfkaféet 

de flesta boenden/hotell lånar ut cyklar. Finns även cykeluthyrning i Ravlubnda. 

Cykeluthyrning bör vara kopplat till parkering och eller centralt, exempelvis Torget  

- Bra med fler parkeringar i utkanten 

- Skyttelbuss i anslutning till P kan vara bra, men smala gator inne i Kivik – svårt att få 

plats med större fordon – Palmtåget kanske är lagom stort? Viktigt att tänka på 

vändradien – man behöver få till en bra slinga, viktigt att skyttelbussen ansluter både 

vid p-plats och hållplats  

- Platser för P/mobilitetshubb kan vara intill marknaden - Kommunen har nyss köpt 

mark intill marknaden – planer på ny parkering där – och Päronlunden (mittemot 

Stärkan, på andra sidan väg 9)- hur många platser kan det bli där? 
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- slingan för skytteltrafiken bör inte vara för lång, fokus på Kivik inkl Stenshuvud och 

Kiviks musteri (ej Ravlunda)  

 

 
Skoelever om målpunkter för skyttelbuss:  

- Solevi (idrottsplatsen) och Stenshuvud. 
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ALLMÄNT 
 
Kiviksborna önskar dialog kring torgets framtida utformning likt den vi gjort i Borrby (Måns 

Nils torg). 
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