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Årets Byastädning 
Inför påsken var det åter dags för den årliga vårstädningen. Utrustade med plockpinnar och iförda skydds-
västar utfördes uppsnyggningen noggrant av ett 30 tal bybor. Precis som förra året har mängden avfall 
minskat och det beror kanske delvis på flitiga invånare som passar på att ta med sig skräp på sina många 
promenader? Många bäckar små… ” 

 

 

Kommande program 

Under förutsättning att pandemin inte sätter ”käppar i hjulet” så välkomnas alla medlemmar till följande 

aktiviteter:  

Onsdagen 12 maj hälsas våren välkommen av vår nye kyrkoherde Mattias Andersson. Stipendierna 
till Kiviks Scoutkårs minne  ska delas ut och en svängig överraskning väntar också. 

Onsdagen 19 maj återger tre ordförande händelser ur Byalagets 20 åriga historia. 

Onsdagen 9 juni hålls Årsmöte. Inbjuden föreläsare i år är Caroline Alsmark som berättar om sina böck-
er om Österlen och Skåne. 

Onsdagarna  7 och 28 juli, Byavandringar med Kiviks konnässören Tommy Gustafsson. 

Lördagen 24 juli jazzas det på Båtklubben till tonerna av Jazzit. 

Lördag och söndag 24 och 25 juli. Vattenhelg i Kivik. 

Lördagen 31 juli firar Byalaget 20 år med födelsedagsfest för hela familjen!Fler aktiviteter kom-

mer längre fram och mer information hittar ni på vår hemsida http://byalagetpakivik.se/ 

Badtrappa 

Vi framförde sommaren 2020 önskemål om en badtrappa på norra hamnpiren. På badplattan finns i dag 

två badstegar, som fungerar bra för unga, viga människor, men inte lika bra för äldre och för personer 

med funktionsnedsättningar.  Kommunens kvarnar har malt och det senaste är, att de bordlagt ärendet i 

februari 2021, i väntan på en utredning, som ska se över alla badanläggningar i kommunen. En rejäl bad-

trappa med ledstänger kostar cirka 40 000 kr. Vi kommer att ansöka om bidrag från Sparbanken Syd för 

att finansiera trappan, om inte kommunen betalar.  

Hamnen 

Kommunen genomförde ett digitalt samrådsmöte häromveckan gällande de förändringar, som på sikt 

kommer att ske i hamnen. Den största förändringen är, att de båtar som vinterförvaras kommer att flyttas 

från platsen utanför Båtklubben till Tuttevi. Planen där kommer att asfalteras och förses med uppsam-

lingsanordningar, som tar hand om de ibland miljöfarliga ämnena, som kommer vid slipning och service 

av båtarna. Detaljplanen kan läsas i sin helhet på www.byalagetpakivik.se 

Remisstid t.o.m 12 april.  

http://byalagetpakivik.se/
http://www.byalagetpakivik.se


Trafiken 

Byalaget träffade i höstas representanter från kommunen och Trafikverket för att diskutera den ibland ka-

osartade trafiksituationen i byn.  Workshopen resulterade i en plan för förbättringar i byn. Våra åsikter 

finns delvis med i planen, men inte allt. 

Se även www.byalagetpakivik.se  

I korthet föreslår man: 

Etapp 1 (2021): 

# Genomföra parkeringsreglering 

# Information och hänvisning till befintliga parkeringsplatser 

# Öppna upp parkering vid reningsverket i det fall det går att samordna med den pågående detaljplanen för 

hamnen i Kivik 

# Informera om hållbara besöksresor 

# Stödja ökad cykeluthyrning 

Infoskyltar 

Byalaget, Kiviks Museum och Kiviks Turism anser att det saknas bra informationsskyltar, som berättar om 

Kivik i ett historiskt perspektiv. De har därför träffat representanter från kommunen och enats om att det är 

lämpligt att sätta upp en på Torget och en i hamnen. De tre föreningarna bekostar skyltarna och kommunen 

uppsättningen. Invigning någon gång i sommar.  

Arkitektur-och kulturmiljöprogram 

Syftet med arkitektur- och kulturmiljöprogrammet är att tydliggöra kommunens inriktning i arkitektur- och 

gestaltningsfrågor. Programmet ska användas som kunskapsunderlag för att ta välgrundade beslut i plan- 

och byggprocesser, så att kvaliteter som gör kommunen unik bevaras och att utveckling sker med hänsyn 

och omsorg till det unika. 

Här kommer du till arkitektur- och kulturmiljöprogrammet. 

 

Kivik Scoutkårs Minne 

Det har inkommit nio stycken! ansökningar till Kiviks Scoutkårs minne. Ansökningarna har behandlats och 

beslutats av styrelsen. Utdelning av stipendierna kommer att ske, när vi hälsar våren välkommen den 12 

maj på hamnplan. 

Grillplats 

Kommunen kommer att ställa upp tre rejäla grillar och sittmöbler mellan Kiviksstrand och norra hamnpi-

ren. Ett välkommet tillskott för både oss boende och turister! 

Lekplatsen 

Vi har tidigare skrivit om att lekredskapen skulle bytas ut under våren 2021. Det senaste budet är, att vi är 

kallade till ett möte efter det att anbudstiden gått ut 2021-04-06, då det ska beslutas vilket anbud, som ska 

antas. 

Ny bok om bland annat Kivik 

I den nya boken ”Älskade fiskelägen” välkomnas alla att följa med på en spännande och ’kittlande’ tidsresa 

genom flera sekel i den rika kulturhistorians tecken längs den Österlenska ostkusten. Av naturliga skäl har 

Kivik, en av de största ”juvelerna” i kronan, fått ett stort kapitel med 37 sidor. Ej tidigare publicerade texter 

och bildmaterial finns med. Boken blir i högsta hårdbandskvalitet och på 144 sidor. Blädderexemplar och 

infoblad finns på Kiviks museum och Kiviks Café. Boken kan förköpas och därmed förhandsbetalas 

på museet till förmånspriset 260 SEK fram till och med 30 juni. Boken kan sedan hämtas på mu-

seet i vecka 40, vilket innebär i början av oktober. 
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