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Kivik Lyser  

På den sista kvällen av Österlen lyser, söndagen den 2 november, var det dags för ett gediget program på ett upplyst Kiviks 

torg. Vid fem tillfällen fick ”fanfören” stöta i sin trumpet för att fira de olika begivenheterna. Vid första tillfället föll täckelsen 

från GLÄDJEBÄRAREN, en vacker kärleksbåt med två varelser som tillsammans färdas över havet. Konsthantverkare och tillika 

skapare av verket, Kjell Nilsson, hyllades med rungande applåder. 

Därefter var det dags för den årliga officiella utdelningen av stipendier till Kiviks Scoutkårs minne. Tre fanfarer ljöd för motta-

garna som i år är, KAIF F-15 lag, Kiviks Simklubb och Södra Skånes Scoutdistrikt. KAIF flickornas tränare Richard Lundberg berät-

tade om hur pengarna ska användas för att förstärka lagkänslan och Staffan Nordström informerade bland annat om simklu-

bens framgångar. I pandemins tecken hade representanter för scoutdistriktet valt att inte komma. 

Simrishamns musikkår underhöll med ett antal taktfulla marscher och svängiga melodier som bidrog till den trevliga stämning-

en bland de drygt 50 besökarna som var utspridda över hela området. På ordförande Jan Nilssons uppmaning avslutas Kivik 

lyser med en femte och sista fanfaren till musikkårens ära. 

Trafikmiljön i byn 

Byalaget fick i höstas en inbjudan att delta i en medborgardialog med kommunen och Trafikverket gällande trafikmiljön i byn. I 

förra numret av Byabladet uppmanades medlemmarna att komma med synpunkter. Vi fick in 20 olika brev med många bra 

synpunkter! Se alla synpunkter på hemsidan. Dessa och styrelsens förslag tog representanter med och framförde i dialogen.  

Enligt uppgift ska politiken besluta om planen i december och kanske en del av alla kloka synpunkter resulterar i ”verkstad” 

under 2021! 

Sammanfattning från mötet hittar du på vår hemsida under rubriken ”Möte angående trafiksituationen”.   
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Kivik scoutkårs minne 

Från och med 1 januari 2020 finns Kiviks scoutkår inte mer som förening. Dock lever minnet kvar i form av fonden Kiviks scout-
kårs minne.  
Efter att scoutkåren lades ner, avsattes pengar från Kiviks scoutkår till en fond för att främja ideell barn- och ungdomsverksam-
het på och omkring Kivik. Byalaget på Kivik administrerar fonden som ska finnas kvar i minst 20 år. 
Från denna fond delas varje år ut pengar för att bidra till att ideell verksamhet bibehålls, uppmuntras och utvecklas, så att det 
finns bra och meningsfulla fritidsaktiviteter för barn och ungdomar häromkring. 
Mottagare av 2020 år stipendier var: 

-Kiviks AIFs fotbollslag flickor 15 fick 30 000 kr till aktiviteter för att stärka lagandan och gemenskapen. 

-Kiviks Simklubb fick 16 000 kr till utbildning av ledare och funktionärer, som kan hjälpa till vid tävlingar som ungdomarna del-

tar i. 

- Södra Skånes scoutdistrikt  fick 30 000 kr för att genomföra utbildningar av ledare i bl.a HLR, brandsläckning och brandskydd 

på scoutläger, som varje sommar anordnas på lägerområdet Sjöröd vid Gyllebosjön. 

Ansökningstiden för nästa års stipendier startar 1 januari 2021 och ska vara Byalaget på Kivik till handa senast 28 februari 2021. 

Se mer information på byalagets hemsida. 
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Julgran x 2 

Kommunen har planterat en ny gran på torget efter flera års påpekande. De har även lovat att sköta 

den under två år med vattning och gödning, så den kan växa upp och bli en stolthet i stället för ett 

missfoster! 

Inger Bergstrand, Kapplabacken har skänkt en stor, vacker gran som ska placeras vid Buhres, som i 

fjol. Ett stort tack till Inger, Mats Olsson, Adam Rosenberg och Christer Nordin som sågat, transporte-

rat och smyckat granen! 

Höstens arrangemang 

Möte med kommunen, supporterresan till Vittsjö och ärtsoppan – allt blev inställt under hösten! Men det finns ljus i mörkret! 

Vi försöker arrangera under våren i stället. 

Det blir inget luciafirande på torget i år vilket vi beklagar MEN vi tänker att lite julstämning får vi väl ha ändå? Vi vill uppmuntra 

er alla att tända ett ljus eller marschall på torget vid eller på Glädjebäraren någon gång under perioden 1-24 december. Allt för 

att sprida lite ljus och glädje i decembermörkret! 

Vi avvaktar att genomföra fjolårets succé med tipspromenad vid bastun på nyårsafton. Håll koll på hemsidan och Facebook! 

Byalagets roll i samhällsdebatten 

Byalaget är en samtalspartner till kommunen, när den efterfrågar byfolkets tankar. Vi försöker alltid framföra allas åsikter i 

dessa diskussioner, utan att lägga våra personliga värderingar i dem. Styrelsen har beslutat att inte uttala sig i några frågor som 

handlar om privatpersoners - eller företags utvecklingsplaner för Kivik, så länge de inte efterfrågas av kommunen.  

Byalaget 20 år 

2021 firar Byalaget 20 år sedan tillblivelsen. En arbetsgrupp ur styrelsen brainstormar för att arrangera något trevligt under 

året. Har du en bra idé: kontakta styrelsen! 

 Dags att förnya medlemskapet i Byalaget. Sätt in 100 kronor på bg 5147-2884!  

 

 Byalaget önskar er alla en God Jul och Gott Nytt År! 

Lekparken m.m. 

Den 15 september hade Byalagets representanter ett möte angående bland annat lekparken vid Kivis hamn med parkingenjör  

Pia Petersson. Hon informerade oss om att lekparken ska ersättas med en ny pga att den nuvarande inte längre uppfyller de 

säkerhetskrav som nu gäller. Upphandlingen kommer att gå till så att Byalaget blir inbjudna för att deltaga i utvärderingen av 

de förslag som (lekparksleverantörerna) inkommer med. Projektet innefattar inte bara lekredskap, utan även bänkar m.m. runt 

lekparken. Vi tog även upp ”sophanteringen” som är ett stort problem under högsäsongen, där väntar vi på ett svar. Byalaget 

uttryckte önskemål om 5 st krukor med sommarblommor till hamnen. Vi åtar oss att vattna. En hundlatrin vid gamla GC-vägen 

på väg 9 mellan Killegården och Agdelundsvägen fanns  också på vår önskelista. Vi önskade oss även en mer handikappvänlig 

trappa vid hamnens badbrygga. Flishögen vid gamla äppelodlingen kommer att läggas ut på slingan i Agdelund. Fräsning av 

stubbar på gamla äppelodlingen kommer att ske i vinter. Området planeras att användas som fårbete för att hålla landskapet 

öppet. 

Trafikverket har lyssnat på Byalagets önskan att ta bort pollarna vid broarna på nya gång-och cykelvägen mot Ravlunda. Ibland 

lyssnar de på ”folket”! 

Redaktörer: Jan Nilsson, Kia Åkerblom, Harriet Gestrelius, Pär Sundberg, Håkan Hjelm, Cecilia Buhre  

Foto: Harriet Gestrelius,  Kia Åkerblom. 


